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รายได้รวม 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมเทา่กบั 1,422.61 ล้านบาทเพิ่มขึ น้

จาก ปี  2560 เท่ากบั 267.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.11 ทัง้นีร้ายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในแต่ละธุรกิจ

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียกบัรายได้ประเภทเดียวกนัของปี 2560 ดงันี ้(1) 

รายได้คา่สทิธิจากธุรกิจให้บริการและจําหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ เติบโตเทา่กบัร้อยละ 23.07 (2) รายได้จากการให้บริการ

จากธุรกิจบริการโฆษณา ลดลงเท่ากบัร้อยละ 22.33 และ (3) จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ จากธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ 

เติบโตเทา่กบัร้อยละ 95.65  

ก าไรสุทธิ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 227.68 ล้านบาท ซึ่งเติบโต

เพิ่มขึน้จากปี 2560 เทา่กบั 40.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.32 แม้วา่รายได้รวมของปี 2561 จะเพิ่มขึน้จากปี 2560 

ในอตัราร้อยละ 23.11 แตเ่นื่องจากในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีการลงทนุในคอนเทนต์เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจ รวมถึงการจัดประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ของบริษัทฯผ่านการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ มากขึน้เพื่อเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ให้เป็นที่รู้จกัมากขึน้ สง่ผลให้อตัราสว่นรายได้รวมต่อกําไรสทุธิสําหรับปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบ

กบัปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 16.24 เป็นร้อยละ 16.00 และอตัราสว่นค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้รวมสําหรับปี 2561 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 14.24 เป็นร้อยละ 13.23 
 

ล้านบาท 2560 2561  +/(-)  +/(-) % 

รายไดร้วม      1,155.58      1,422.61 267.03 23.11% 

EBIT 325.40 354.24 28.84 8.86% 

ตน้ทุนทางการเงิน 85.09 67.37 (17.72) (20.83%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 52.64 59.19 6.55 12.44% 

ก าไรสุทธิ 187.67 227.68 40.01 21.32% 

อตัราก าไรสทุธิ (ROS) 16.24% 16.00%

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.45 0.42 (0.03) (6.67%)

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากบั 1,317.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 

เป็นจํานวน 247.03 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.07 โดยปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้รายได้คา่สทิธิของปี 2561 เพิ่มขึน้ คือ 

บริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายคอนเทนต์สู่ต่างประเทศ ซึ่งในอดีตบริษัทฯจําหน่ายคอนเทนต์ภายในประเทศเพียง

อยา่งเดียว นอกจากการจําหน่ายต่างประเทศเป็นปัจจยัที่ทําให้รายได้ค่าสิทธิเพิ่มแล้ว อีกปัจจยัที่สง่ผลให้รายได้ค่าสิทธิ

เพิ่มขึน้ก็คือการท่ีลกูค้ากลุม่ผู้ประกอบการสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลรายเดิมและรายใหมม่ีการซือ้คอนเทนต์เพิ่มขึน้ โดย

สว่นใหญ่เป็นการซือ้คอนเทนต์ประเภทซีรีย์อินเดีย ฟิลปิปินส์ โดยคิดเป็นร้อยละ 81.88 และร้อยละ 9.51 จากการจําหนา่ย

คอนเทนทัง้หมด จากปัจจยัดงักล่าวสง่ผลให้รายได้ในธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์งวดปัจจุบนัเพิ่มขึน้

อยา่งมีนยัสาํคญัเมื่อเทียบกบัปี 2560 

ต้นทุนค่าสิทธิ (ประกอบด้วย ค่าตัดจําหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป็นหลัก) สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุค่าสิทธิเท่ากบั 834.39 ล้านบาทและ 637.38 ล้านบาท ตามลําดบั  คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.91 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการลงทุนในคอนเทนต์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทัง้การจําหน่าย

ภายในประเทศและการส่งออกไปยงัต่างประเทศส่งผลให้ค่าตดัจําหน่ายเพิ่มขึน้ และทําให้ต้นทุนค่าสิทธิงวดปัจจุบัน

เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2560 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561และ 2560 เทา่กบั 483.35 ล้านบาท และ 433.33 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.54 และอตัรากําไร

ขัน้ต้น สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เทา่กบัร้อยละ 36.68 และ 40.47 ตามลําดบั ทัง้นีก้ารลดลงของ

ล้านบาท 2560 2561  +/(-)  +/(-) % 

1. ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลขิสิทธ์ิคอนเทนต์

 รายได้ค่าสิทธิ 1,070.71 1,317.74 247.03 23.07% 

 ต้นทุนค่าสิทธิ 637.38 834.39 197.01 30.91% 

ก าไรข้ันต้นธุรกิจขายสิทธิ 433.33 483.35 50.02 11.54% 

อัตราก าไรข้ันต้น 40.47% 36.68%

2. ธุรกิจบริการโฆษณา

 รายได้จากการให้บริการ 64.41 50.03 (14.38) (22.33%)

 ต้นทุนการให้บริการ 22.65 30.80 8.15 35.98% 

 ก าไรข้ันต้นธุรกิจบริการโฆษณา 41.76 19.23 (22.53) (53.95%)

 อัตราก าไรข้ันต้น 64.83% 38.44%

3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์

 รายได้จากการขาย 18.64 36.47 17.83 95.65% 

 ต้นทุนขาย 5.58 13.66 8.08 144.80% 

 ก าไรข้ันต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 13.06 22.81 9.75 74.66% 

 อัตราก าไรข้ันต้น 70.06% 62.54%

 ก าไรข้ันต้นรวม 488.15 525.39 37.24 7.63% 

 อัตราก าไรข้ันต้นรวม 42.31% 37.41%

2. ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 
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อตัรากําไรขัน้ต้นสวนทางกบัการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าตดัจําหน่ายของคอนเทนต์ที่ซือ้

เพิ่มในระหวา่งปีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

สําหรับ Backlog การจําหน่ายคอนเทนต์ของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าเท่ากับ  

665.36 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย Backlog จากการจําหนา่ยคอนเทนต์ในประเทศ มลูค่า 378.95 ล้านบาทและBacklog 

จากการจําหนา่ยคอนเทนต์ในตา่งประเทศ มลูคา่ 286.41 ล้านบาท หรือ 8.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ธุรกิจบริการโฆษณา 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 50.03 ล้าน

บาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจํานวน 14.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.33 ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของ

งบประมาณโฆษณาที่ได้ปันสว่นมาจากทางเอเจนซี่มาให้กบัทางช่องของบริษัทยอ่ยลดน้อยลง ประกอบการบริหารจดัการ

ลกูหนีบ้างรายของกลุม่บริษัท จึงทําให้ชะลอการขายเวลาโฆษณากบัลกูค้าบางรายออกไป 

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 

 สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เป็นจํานวนเงิน 36.47 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็นจํานวน 17.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.65 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากในปี 2561 บริษัทฯ มี

ลกูค้ารายใหญ่เพิ่มขึน้ 

รายได้อ่ืน 
รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากการเป็นตวัแทนการจําหน่ายคอนเทนต์ ดอกเบีย้

รับ กําไรจากการจําหนา่ยทรัพย์สนิ กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นและกําไรจากเงินลงทนุระยะสัน้ โดยสาํหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 รายได้อื่นเทา่กบั 18.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 16.54 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 903.83 โดยมีสาเหตหุลกัมาปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นจํานวน 11.80 ล้านบาท มีรายได้

จากการเป็นตวัแทนการจําหนา่ยเป็นจํานวนเงิน 2.53 ล้านบาท และมีกําไรจากเงินลงทนุระยะสัน้จํานวน 1.81 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย 

 คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริการ  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้จากปี 2560 เท่ากบั 19.58 ล้าน
บาท เนื่องจากในปีปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีการประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ของบริษัทฯผ่านสื่อต่าง ๆ มากขึน้เพื่อ
เป็นการประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ ชมซีรีย์ และลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้รายได้ในธุรกิจ
ให้บริการและจําหนา่ยคอนเทนต์เพิ่มขึน้ 

ล้านบาท 2560 2561  +/(-)  +/(-) % 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event) 14.67 20.79 6.12 41.72%

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 13.71 25.33 11.62 84.76%

อ่ืนๆ 3.75 5.59 1.84 49.07%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 32.13 51.71 19.58 60.94%
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คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  

 

 

 

 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 137.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 
เป็นจํานวนเงิน 5.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 เนื่องจาก (1) การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร โดย
เพิ่มขึน้เทา่กบั 19.02 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.07 ซึ่งสอดคล้องกบัจํานวนพนกังานที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับกบัการ
ขยายตวัของธุรกิจ (2) การเพิ่มขึน้ของค่าใช้ในการบริหารอื่น ๆ โดยเพิ่มขึน้เท่ากบั 9.83 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
32.98 ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากในปีปัจจบุนั บริษัทฯ มีการจําหนา่ยคอนเทนต์ในตา่งประเทศ สง่ผลให้มีคา่ใช้จ่ายที่เกิดจาก
การดําเนินการตา่ง ๆ  เพิ่มขึน้ และในขณะท่ี (3) มีการลดลงของคา่ภาษีและเบีย้ปรับ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่เบีย้
ปรับภาษีจากการนําสง่ภาษีลา่ช้า ประมาณ 22.11 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายดงักลา่วแล้วทัง้จํานวนในไตร
มาสที่สองของปี 2560 โดยในปีปัจจบุนั บริษัทฯ ไมม่ีคา่ใช้จ่ายในลกัษณะดงักลา่วเกิดขึน้ 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 67.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2560 เป็นจํานวนเงิน 17.72 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.83 อนัเป็นผลมาจากการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายทางการ
เงินอยา่งตอ่เนื่องเพื่อควบคมุคา่ใช้จ่ายทางการเงินอยา่งมีประสทิธิผลของบริษัทฯ อาทิเช่น การจ่ายชําระคืนเงินกู้ ระยะสัน้
ที่มีอตัราดอกเบีย้สงู ทัง้แฟคเตอร่ิง และตัว๋สญัญาใช้เงิน เป็นต้น 

ล้านบาท 2560 2561  +/(-)  +/(-) % 

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร 67.77 86.79 19.02 28.07% 

ค่าท่ีปรึกษา 12.69 11.53 (1.16) (9.14%)

ค่าภาษีและเบีย้ปรับ 22.47 0.25 (22.22) (98.89%)

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (โอนกลับ) (0.31) (0.40) (0.09) (29.03%)

อ่ืนๆ 29.81 39.64 9.83 32.98% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 132.43 137.81 5.38 4.06%
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ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 3,251.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากยอด

คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน 112.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

(1) เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 786.73 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทนุ
ในลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเติมในระหว่างปี 2561 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ และมีการจ่าย
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้สูง เพื่อเป็นการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ทางการเงินของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนชัว่คราว จํานวน 12.87 ล้าน
บาท ซึง่ลงทนุใน กองทนุเปิดธนชาตบริหารเงิน และ กองทนุเปิดภทัร มนัน่ีโพสทิีฟ  

(2) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 377.61 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 51.03 ซึ่งสอดคล้องกับการ
เพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระ 6 - 12 เดือน จ านวน 302.84 
ล้านบาท ทัง้นี ้ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการช าระจากลูกค้าเท่ากับ 115.06 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 27 
กุมภาพนัธ์ 2562) แม้ว่าลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จะมีมลูค่าเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารยงัคงเช่ือมัน่ว่าจากประสบการณ์ทางธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ จะสามารถเรียก
เก็บเงินจากลกูค้าได้โดยเฉพาะลกูค้ารายใหญ่ ซึง่ไมเ่คยมีประวตัิด้านการไมช่ าระเงิน 

ล้านบาท 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 +/(-) +/(-)%

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 925.49 138.76 (786.73) (85.01%)

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอื้น่ 739.98 1,117.59 377.61 51.03% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 72.21 82.73 10.52 14.57% 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการ 102.90 655.21 552.31 536.74% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 1,184.27 1,181.01 (3.26) (0.28%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 113.69 75.90 (37.79) (33.24%)

รวมสินทรัพย์ 3,138.54 3,251.20 112.66 3.59% 

หน้ีสิน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 523.14 93.95 (429.19) (82.04%)

ส่วนของหุ้นกู้ทีถึ่งก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 599.04                  - (599.04) (100.00%)

หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ 173.50 198.17 24.67 14.22% 

หุ้นกู้ - สทุธิจากส่วนทีถึ่งก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                  - 885.00 885.00 100.00% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 16.48 20.02 3.54 14.02% 

รวมหน้ีสิน 1,312.16 1,197.14 (115.02) (8.77%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,826.38 2,054.06 227.68 7.61%

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,138.54 3,251.20 112.66 3.59% 
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(3) เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้สทิธิรายการเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 552.31 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 536.74 
เน่ืองจากมีการจ่ายเงินจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการและจ าหน่าย
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีรายได้เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็น (1) การจ่ายเงินลว่งหน้าเพ่ือต่ออายลุิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์เดิมเป็นประมาณ 122.20 ล้านบาท (2) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส าหรับสิทธิในประเทศเป็น
จ านวนเงินประมาณ 65.05 ล้านบาท และ (3) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส าหรับสิทธิต่างประเทศเป็น
จ านวนเงินประมาณ 451.68 ล้านบาท เพ่ือรองรับแผนการเติบโตด้านการสง่ออกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของ
บริษัทฯ 

(4) ลิขสิทธ์ิรายการลดลง 3.26 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.28 โดยในระหว่างปี 2561 มีการลงทุน
คา่ลขิสทิธ์ิรายการเป็นจ านวน 776.14 ล้านบาท และมีคา่ตดัจ าหนา่ยเป็นจ านวนเงิน 779.40 ล้านบาท 

(5) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นลดลงเป็นจํานวน 37.79 ล้านบาท โดยยอดคงเหลอืสว่นใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 เป็นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้ ซึ่ง ณ ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ลดวงเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้ดงักล่าว จึงนําเงินฝากที่ปลอดภาระคํา้ประกันไปลงทุนในหลกัทรัพย์ เพื่อค้าที่ให้ผลตอบแทนที่
ดีกว่าการออมกับสถาบนัการเงิน ส่งผลให้ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ลดลง  

หนีส้ินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 1,197.14 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 

115.02 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.77 การลดลงของหนีส้ินรวมเกิดจากภายหลงับริษัทฯ ได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อเป็นการลดต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ โดยยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสัน้ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561ลดลงจากสิน้ปีที่แล้วเท่ากับ 429.19 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 82.04 และในระหว่างปี 2561 
บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้  2 ครัง้ เป็นจํานวนเงิน 900 ล้านบาท ซึ่งมีอายุ 2 ปี และมีอายุ 1 ปี 11 เดือน 28 วนั โดย
วตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นกู้ดงักลา่วเพื่อใช้ในการชําระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะครบกําหนดไถ่ถอนในระหว่างปี และใช้
เป็นเงินทนุในการดําเนินกิจการ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 2,054.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น
จํานวน 227.68 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากกําไรจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

 


