
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานของฝายจัดการ 

สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานของฝายจัดการ 

สําหรับงวดเกาเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 
 
 

ลานบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

รายไดรวม  1,058.85   1,286.92   228.07  21.54%  

EBIT  278.86   328.20   49.34  17.69%  

ตนทุนทางการเงิน  49.11   68.10   18.99  38.67%  

คาใชจายภาษีเงินได  48.04   57.52   9.48  19.73%  

กําไรสุทธ ิ  181.71   202.58   20.87  11.49%  

อัตรากําไรสุทธิ (ROS) 17.16% 15.74%   

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.34 0.38 0.04  11.76%  

 

รายไดรวม 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมเทากับ 1,286.92 ลานบาท

เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 228.07 ลานบาท หรือคิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.54 ท้ังนี้รายไดของบริษัทฯ และ             

บริษัทยอย ในแตละธุรกิจสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับรายไดประเภท

เดียวกันจากงวดเดียวกันของปกอน ดังนี้ (1) รายไดคาสิทธิจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต เติบโตเทากับ

รอยละ 30.53 (2) รายไดจากการใหบริการจากธุรกิจบริการโฆษณา ลดลงเทากับรอยละ 89.49 และ (3) รายไดจากการขาย

จากธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ ลดลงเทากับรอยละ 71.84 

กําไรสุทธิ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 202.58 ลานบาท ซ่ึง

เติบโตเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 20.87 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.49 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเนื่องจากรายไดรวม

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนในอัตรารอยละ 21.54 แตจากการท่ี

บริษัทฯ ไดลงทุนซ้ือคอนเทนตเพ่ิมขึ้นเรื่อยมาตั้งแตป 2560 เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงคาเงินบาทท่ีแข็งตัวมากขึ้น

ทําใหบริษัทฯเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมากข้ึนตามไปดวย สงผลใหอัตราสวนรายไดรวมตอกําไรสุทธิสําหรับงวดเกา

เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนจะพบวาลดลงจากรอยละ 17.16 เปนรอยละ 15.74 

ในขณะท่ีอัตราสวนคาใชจายเม่ือเทียบกับรายไดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 เพ่ิมขึ้น

จากรอยละ 13.55 เปนรอยละ 16.72 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามปจจัยท่ีอธิบายขางตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานของฝายจัดการ 

สําหรับงวดเกาเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 
 
 

ลานบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

1. ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสทิธิ์คอนเทนต         

 รายไดคาสิทธิ  969.11   1,264.97   295.86  30.53%  

 -  ขายภายในประเทศ  791.93   862.88   70.95  8.96%  

 -  ขายตางประเทศ  177.18   402.09   224.91  126.94%  

 ตนทุนคาสิทธิ  599.87   721.36   121.49  20.25%  

กําไรขั้นตนธุรกิจขายสิทธ ิ  369.24   543.61   174.37  47.22%  

อัตรากําไรขั้นตน 38.10% 42.97% 
  

  
    

2. ธุรกิจบริการโฆษณา 
    

 รายไดจากการใหบริการ  39.85   4.19   (35.66) (89.49%) 

 ตนทุนการใหบริการ  23.90   18.47   (5.43) (22.72%) 

 กําไรขั้นตนธุรกิจบริการโฆษณา  15.95   (14.28)  (30.23) (189.53%) 

 อัตรากําไรขั้นตน 40.03% (340.81%) 
  

  
    

3. ธุรกิจขายผลิตภณัฑ 
    

 รายไดจากการขาย  35.05   9.87   (25.18) (71.84%) 

 ตนทุนขาย  12.73   3.75   (8.98) (70.54%) 

 กําไรขั้นตนธุรกิจขายผลิตภัณฑ  22.32   6.12   (16.20) (72.58%) 

 อัตรากําไรขั้นตน 63.68% 62.01%  
  

  
    

 กําไรขั้นตนรวม  407.51   535.45   127.94  31.40%  

 อัตรากําไรขั้นตนรวม 39.03% 41.86%  
  

ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายไดคาสิทธิเทากับ 1,264.97 ลานบาท โดยสามารถ

จําแนกไดเปนการจําหนายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวน 862.88 ลานบาท และ 402.09 ลานบาท ตามลําดับ โดย

คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.21 และรอยละ 31.79 ของรายไดคาสิทธิ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 295.86 

ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 30.53 โดยปจจัยหลักท่ีสงผลใหรายไดคาสิทธิของป 2562 เพ่ิมขึ้น คือ รายไดจากการจําหนาย

คอนเทนตสูตางประเทศ ซ่ึงบริษัทฯเริ่มมีการจําหนายคอนเทนตไปตางประเทศเม่ือปลายไตรมาสท่ี 2 ของป 2561  

นอกจากนี้ระหวางงวด ลูกคารายใหญรายหนึ่งมีการปรับโครงสรางการจัดหาลิขสิทธ์ิรายการ จึงไดเขามาขอเจรจา

กับทางบริษัทฯ เพ่ือขอคืนลิขสิทธิ์รายการสวนท่ีคางชําระ และเปลี่ยนนิติบุคคลในการจัดหาลิขสิทธิ์รายการ ถึงแมวาเหตุการณ

ดังกลาวนี้จะไมใชธุรกรรมปกติของบริษัทฯ แตเพ่ือรักษาความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคารายใหญดังกลาวในอนาคต ดังนั้น

บริษัทฯ จึงทําการลดหนี้และรับคืนลิขสิทธ์ิรายการจากลูกคารายใหญดังกลาวเปนจํานวนเงินประมาณ 220 ลานบาท โดยท่ี

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับนิติบุคคลรายใหมดังกลาวแลวเสร็จตลอดจนต้ังเงื่อนไขในการชําระหนี้อยางรัดกุม ซ่ึง ณ ปจจุบัน

บริษัทฯ ไดรับชําระคาลิขสิทธ์ิรายการแลวรอยละ 10 ของมูลคาตามสัญญา อละจะมีการรับชําระคาลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมอีก

รอยละ 10 ของมูลคาสัญญา รวมไปถึงรับเช็คลงวันท่ีลวงหนา (ตามเครดิตเทอม) สําหรับมูลคาคาลิขสิทธ์ิรายการท่ีคงเหลืออีก

รอยละ 80 ภายใยเดือนพฤศจิกายน 2562 เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงจากการรับชําระหนี้ในอนาคต 

2. ขอมูลสรุปผลการดําเนนิงานของกลุมธรุกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานของฝายจัดการ 

สําหรับงวดเกาเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 
ตนทุนคาสิทธิ (ประกอบดวย คาตัดจําหนาย และคาพากยและคาแปลเปนหลัก) สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี         

30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีตนทุนคาสิทธิเทากับ 721.36 ลานบาท และ 599.87 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน

เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.25 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการลงทุนในคอนเทนตเพ่ิมในระหวางป 2562 และ 2561 เปนจํานวนเงิน 954.98 

ลานบาท และ 776.15 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจท้ังการจําหนายภายในประเทศและการสงออกไป

ยังตางประเทศเพ่ิมขึ้น สงผลใหคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้น และทําใหตนทุนคาสิทธิงวดปจจุบันเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของ

ป 2561 

ท้ังนี้บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรข้ันตนจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต สําหรับงวดเกาเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 เทากับ 543.61 ลานบาท และ 369.24 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 

47.22 และอัตรากําไรขั้นตน สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 เทากับรอยละ 42.97 และ 38.10 

ตามลําดับ 

สํ าหรั บ  Backlog การจํ าหน า ยคอน เทนต ของบ ริ ษัทฯ  ณ  วัน ท่ี  30 กั นยายน  2562 มี มู ลค า เท ากั บ  

317.71 ลานบาท 

ธุรกิจบริการโฆษณา 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการใหบริการเทากับ 4.19 

ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2561 เปนจํานวน 35.66 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 89.49 ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก ป

นี้บริษัทยอยมีลูกคาลดลงเหลือเพียงรายเดียว ซ่ึงสืบเนื่องจากผลของสัญญาท่ีบริษัทยอยไดทําไวกับลูกคารายดังกลาว โดย ณ 

ปจจุบันสัญญาดังกลาวไดหมดลง และบริษัทยอยไดมีการทําสัญญากับลูกคารายใหมโดยไมมีเงื่อนไขเชนเดิม 

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑเปนจํานวนเงิน 

9.87 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2561 เปนจํานวน 25.18 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 71.84  ซ่ึงสาเหตุหลักมา

จากการท่ี บริษัทฯไมมีการผลิตสินคาออกมาเพ่ือจําหนายเพ่ิมเติมต้ังแตป 2560 เปนตนมา เพ่ือลดคาใชจายในการบริหาร

จัดการสินคาคงเหลือของบริษัทฯ 

รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบดวยรายไดจากการเปนตัวแทนการจําหนายคอนเทนต ดอกเบี้ยรับ 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกําไรจากเงินลงทุนระยะสั้น โดยสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 รายไดอ่ืน

เทากับ 7.89 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2561 เปนจํานวนเงิน 6.94 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปท่ีแลว 

บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับคาเงินบาทท่ีออนตัวลงเม่ือเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลา

สหรัฐอเมริกาในระหวางป 2561 สงผลใหการท่ีบริษัทฯเร่ิมมีรายไดจากการจําหนายคอนเทนตสูตางประเทศมีกําไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเกิดขึ้น ในขณะท่ีป 2562 นี้คาเงินบาทปรับตัวแข็งคาขึ้นมาตั้งแตตนป สงผลใหงวดนี้มียอดคงเหลือเปนขาดทุน 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานของฝายจัดการ 

สําหรับงวดเกาเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 
คาใชจาย 

 คาใชจายในการขายและการบริการ  

ลานบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

คาใชจายในการจัดงาน (Event)  19.34   12.22   (7.12) (36.81%) 

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ  13.50   18.98   5.48  40.59%  

อ่ืน ๆ  2.82   6.57   3.75  132.98%  

รวมคาใชจายในการขายและการบริการ  35.66   37.77   2.11  5.92%  

คาใชจายในการขายและบริการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของป 

2561 เปนจํานวน 2.11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.92 เนื่องจากปนี้บริษัทฯเร่ิมมีการวาจางท่ีปรึกษาสําหรับธุรกิจการ

จําหนายคอนเทนตสูตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการขายในตางประเทศและสอดคลองกับพันธกิจของบริษัทฯ 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีคาใชจายดานโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนทาง นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อ

ออนไลน รวมไปถึงทางโทรทัศนซ่ึงควบคูไปกับการออกอากาศของคอนเทนตตามชองทีวีดิจิตอลมากขึ้นดวย 

ในขณะเดียวกัน เม่ือปท่ีแลวบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการจัดงานประชาสัมพันธรวมกับลูกคาท่ีเปนสถานีโทรทัศน

ระบบดิจิตอลเพ่ือเปนการโปรโมทและประชาสัมพันธคอนเทนตใหเปนท่ีรูจักแกผูชมซีรีย ซ่ึงปนี้ไมไดมีการจัดงานดังกลาวแลว

ภายหลังท่ีคอนเทนตของบริษัทฯเปนท่ีรูจักและติดตลาดมากขึ้น  

คาใชจายในการบริหาร  

ลานบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

คาใชจายพนักงานและผูบริหาร  65.14   98.81   33.67  51.69%  

คาที่ปรึกษา  8.20   10.31   2.11  25.73%  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -   26.27   26.27  100.00%  

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  5.90   8.85   2.95  50.00%  

อ่ืน ๆ  28.59   33.13   4.54  15.88%  

คาใชจายในการบรหิาร  107.83   177.37   69.54  64.49% 

คาใชจายในการบริหารสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีจํานวน 177.37 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก

งวดเดียวกันของป 2561 เปนจํานวนเงิน 69.54 ลานบาท หรือคิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 64.49 เนื่องจาก (1) การเพ่ิมข้ึนของ

คาใชจายพนักงานและผูบริหาร โดยเพ่ิมข้ึนเทากับ 33.67 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 51.69 ซ่ึงสอดคลองกับจํานวน

พนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ (2) การเพ่ิมข้ึนของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยในงวดปจจุบัน บริษัทฯ

และบริษัทยอยของ มีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมเปนจํานวน 8.85 ลานบาท (โดย ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562      

บริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากลูกหนี้การคาท่ีถูกต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวเปนจํานวน 12.31 ลานบาท) และ (3) การเพ่ิมขึ้น

ของรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพ่ิมขึ้นเทากับ 26.27 ลานบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากคาเงินบาทท่ีแข็งตัวมาก

ข้ึนและบริษัทฯมีลูกหนี้การคาตางประเทศเปนจํานวน 21.31 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา สงผลใหบริษัทฯเกิดผลขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานของฝายจัดการ 

สําหรับงวดเกาเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 
คาใชจายทางการเงิน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินเทากับ 68.10 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากงวดเดียวกันของป 2561 เปนจํานวนเงิน 18.99 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 38.67 โดยสอดคลองในทิศทางเดียวกัน

กับการเพ่ิมขึ้นของบัญชีหุนกู 

 
 

ลานบาท 31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 62 +/(-) +/(-)% 

สินทรัพย         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว  138.76   120.64   (18.12) (13.06%) 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  1,117.59   1,611.69   494.10  44.21%  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  82.73   80.35   (2.38) (2.88%) 

เงินจายลวงหนาคาซื้อสิทธิรายการ  655.21   357.69   (297.52) (45.41%) 

สินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ  1,181.01   1,449.30   268.29  22.72%  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  75.90   122.03   46.13  60.78%  

รวมสินทรัพย  3,251.20   3,741.70   490.50  15.09%  

หนี้สิน     

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  93.95   80.00   (13.95) (14.85%) 

สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  -   396.53   396.53  100.00%  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  198.17   190.25   (7.92) (4.00%) 

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  885.00   889.00   4.00  0.45%  

หนี้สินไมหมุนเวียน  20.02   21.08   1.06  5.29%  

รวมหนี้สิน  1,197.14   1,576.86   379.72  31.72%  

รวมสวนของผูถือหุน  2,054.06   2,164.84   110.78  5.39%  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  3,251.20   3,741.70   490.50  15.09%  

สินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 3,741.70 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากยอด

คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 490.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.09 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

(1) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมข้ึน 494.10 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 44.21 ซ่ึงสอดคลองกับการเพ่ิมข้ึน

ของรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท้ังนี้ สําหรับลูกหนี้การคาท่ีคางชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 333.56 ลาน

บาท ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการชําระจากลูกคาแลวเทากับ 37.04 ลานบาท และสําหรับลูกหนี้การคาท่ีคาง

ชําระนอยกวา 6 เดือนนั้น บริษัทฯ ก็ไดรับชําระมาแลวเทากับ 63.39 ลานบาท (ขอมูล ณ 14 พฤศจิกายน

2562) แมวาลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จะมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ผูบริหารยังคงเชื่อม่ันวาจากประสบการณทางธุรกิจท่ีผานมา บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา

ไดโดยเฉพาะลูกคารายใหญ ซ่ึงไมเคยมีประวัติดานการไมชําระเงิน 

(2) เงินจายลวงหนาคาซ้ือสิทธิรายการลดลงเปนจํานวนเงิน 297.52 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 45.41 

เนื่องจากมีการจายเงินจองลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตท่ีมีรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง เปนจํานวนเงิน 727.75 ลานบาท และมีการโอนรับเปนสินทรัพย

ลิขสิทธ์ิรายการเปนจํานวนเงิน 1,025.27 ลานบาท โดยท้ังนี้ยอดคงเหลือสามารถแบงออกไดเปน (1) การ

3. ขอมูลสรุปฐานะการเงนิของกลุมธุรกิจ 
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จายเงินลวงหนาเพ่ือตออายุลิขสิทธ์ิคอนเทนตเดิมเปนประมาณ 5.35 ลานบาท (2) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต

สําหรับสิทธิในประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 108.83 ลานบาท และ (3) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําหรับ

สิทธิตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 243.51 ลานบาท เพ่ือรองรับแผนการเติบโตดานการสงออกลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตของบริษัทฯ 

(3) ลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมขึ้น 268.29 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.72 โดยในระหวางป 2562 มีการลงทุน

คาลิขสิทธ์ิรายการเปนจํานวน 954.98 ลานบาท โดยแบงออกไดเปน (1) การซ้ือเพ่ือตออายุลิขสิทธ์ิคอนเทนต

เดิมเปนประมาณ 38.76 ลานบาท (2) การซ้ือลิขสิทธิ์คอนเทนตสําหรับสิทธิในประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 

94.35 ลานบาท และ (3) การซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําหรับสิทธิตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 821.87 

ลานบาท เพ่ือรองรับแผนการเติบโตดานการสงออกลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ นอกจากนี้มีคาตัดจําหนาย

เปนจํานวนเงิน 693.69 ลานบาท และมีการโอนกลับรายการคาเผื่อการดอยคาเปนจํานวนเงิน 7.01 ลานบาท 

(4) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 46.13 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 60.78 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการเพ่ิมข้ึนของบัญชีอุปกรณของบริษัทยอยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจผลิตรายการขาวเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจภายใตชื่อ JKN-CNBC ซ่ึงเร่ิมออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 ผานทางสถานีโทรทัศนในระบบ

ดิจิตอล และสื่อออนไลน รวมไปถึงการเพ่ิมข้ึนของบัญชีซอฟทแวรคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการดําเนินงานในดาน

ปฏิบัติการรวมไปถึงดานบริหารของกลุมบริษัทฯ  

หนี้สินรวม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมเทากับ 1,576.86 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 

379.72ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 31.72 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนของหุนกูเปนจํานวน 400.53 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเทากับ 2,164.84 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเปน

จํานวน 110.78 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากกําไรจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวน 202.58 

ลานบาทนอกจากนี้บริษัทฯมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรของป 2561 ในอัตราหุนละ 0.17 บาท ตอหุนสามัญ

จํานวน 540,000,000 หุน เปนจํานวนเงินรวม 91.80 ลานบาท  

สภาพคลองและความพอเพียงของเงนิทนุ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ               

2.72 เทา และ 4.58 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทากับ 2.60 เทา และ 4.30 เทา ตามลําดับ โดยมี

สาเหตุสําคัญมาจากการท่ีบริษัทฯและบริษัทยอย มีหุนกูท่ีจะครบกําหนดชําระภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ทําใหตองจัด

ประเภทหุนกูดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน ทําใหยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น จึงทําใหอัตราสวนสภาพคลองและมี

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ของบริษัทฯและบริษัทยอยปรับตัวลดลง 

นอกจากนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุน เทากับ 0.73 เทาและ 0.58 เทา ตามลําดับ ซ่ึงปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากหุนกูท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ภายในบริษัทฯ 


