
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับป� สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

รายได้รวม 1,422.61  1,710.75  288.14  20.25%  

EBIT 354.24  412.93  58.69  16.57%  

ต้นทุนทางการเงิน 67.37  94.72  27.35  40.60%  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 59.19  65.40  6.21  10.49%  

กำไรสุทธิ           227.68  252.81  25.13  11.04%  

อัตรากำไรสุทธิ (ROS) 16.00% 14.78%   

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.42 0.05  13.51%  

 

รายได้รวม 

สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 1,710.75 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจาก

ป�ก่อนเท่ากับ 288.14 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.25 ทั้งนี้รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละธุรกิจ

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการเปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกับรายได้ประเภทเดียวกันจากป�ก่อน ดังน้ี (1) รายได้ค่า

สิทธิจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ เติบโตเท่ากับร้อยละ 24.59 (2) รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจ

บริการโฆษณา ลดลงเท่ากับร้อยละ 13.37 และ (3) รายได้จากการขายจากธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ลดลงเท่ากับร้อยละ 

73.40 

กำไรสุทธ ิ

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 252.81 ล้านบาท ซึ่งเติบโต

เพิ่มขึ้นจากป�ก่อนเท่ากับ 25.13 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 11.04 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้รวมสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากป�ก่อนในอัตราร้อยละ 20.25 แต่จากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ป� 

2560 เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงค่าเงินบาทท่ีแข็งตัวมากข้ึนทำให้บริษัทฯเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมาก

ข้ึนตามไปด้วย ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้รวมต่อกำไรสุทธิสำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับป�ก่อนจะพบว่า

ลดลงจากร้อยละ 16.00 เป�นร้อยละ 14.78 ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.32 เป�นร้อยละ 17.46 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป�นไปตามป�จจัยท่ี

อธิบายข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 

 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์         

 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า-ค่าสิทธ ิ 1,317.74  1,641.82  324.08  24.59%  

 -  ขายภายในประเทศ 933.24  1,123.83  190.59  20.42%  

 -  ขายต่างประเทศ 384.50  517.99  133.49  34.72%  

 ต้นทุนค่าสิทธ ิ 834.39  966.52  132.13  15.84%  

กำไรขั้นต้นธุรกิจขายสิทธ ิ 483.35  675.30  191.95  39.71%  

อัตรากำไรขั้นต้น 36.68% 41.13%     
      

2. ธุรกิจบริการโฆษณา         

 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า-การใหบ้ริการ 50.03  43.34   (6.69) (13.37%) 

 ต้นทุนการให้บริการ 30.80  28.89   (1.91) (6.20%) 

 กำไรขั้นต้นธุรกิจบริการโฆษณา 19.23  14.45   (4.78) (24.86%) 

 อัตรากำไรขั้นต้น 38.44% 33.34%      
          

3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์         

 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า-ขาย 36.47  9.70   (26.77) (73.40%) 

 ต้นทุนขาย 13.66  3.67   (9.99) (73.13%) 

 กำไรขั้นต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 22.81  6.03   (16.78) (73.56%) 

 อัตรากำไรขั้นต้น 62.54% 62.16%      
          

 กำไรขั้นต้นรวม 525.39  695.78  170.39  32.43%  

 อัตรากำไรขั้นต้นรวม 37.41% 41.05%      

ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากับ 1,641.82 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกได้

เป�นการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป�นจำนวน 1,123.83 ล้านบาท และ 517.99 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป�น

สัดส่วนร้อยละ 68.45 และร้อยละ 31.55 ของรายได้ค่าสิทธิ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป�ก่อนเป�นจำนวน 324.08 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 24.59 โดยป�จจัยหลักท่ีส่งผลให้รายได้ค่าสทิธิของป� 2562 เพ่ิมข้ึน คือ รายได้จากการจำหน่ายคอนเทนต์สูต่่างประเทศ 

ซึ่งบริษัทฯเริ่มมีการจำหน่ายคอนเทนต์ไปต่างประเทศเมื่อปลายไตรมาสท่ี 2 ของป� 2561  

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

Cabsat 163.27  163.22   (0.05) (0.03%) 

Cabsat, VOD 5.60  296.66  291.06  5,197.50%  

DTT 383.11  289.83   (93.28) (24.35%) 

DTT, Cabsat 432.66  240.89   (191.77) (44.32%) 

DTT, Cabsat, VOD 121.41  21.76   (99.65) (82.08%) 

DTT, Cabsat, VOD, Home, Cinema -  0.46  0.46  100.00%  

DTT, Cabsat, Home, Cinema -  1.74  1.74  100.00%  

DTT, VOD 20.85  -   (20.85) (100.00%) 

VOD 180.15  608.72  428.57  237.90%  

VOD, Home 10.55  18.22  7.67  72.70%  

Home 0.14  -   (0.14) (100.00%) 

Ancillary -  0.32  0.32  100.00%  

 รวมรายได้ค่าสิทธติามประเภทสทิธิ์ทีใ่ห้กับลูกค้า 1,317.74  1,641.82  324.08  24.59%  

เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธิท่ีให้กับลูกค้าน้ันจะพบว่าสิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านการออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม หรือ Cabsat กลับมาเติบโตอีกครั้ง เน่ืองจากลูกค้าต้องการซือ้ลิขสิทธ์ิสำเร็จรูปมาก

ข้ึนเพ่ือใช้บริหารเวลาในช่องรายการของตนเอง นอกจากน้ีจากการบริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากการดูหนังผา่น

โทรทัศน์มาเป�นดูผ่านทางอินเตอรเ์น็ตออนไลน์ส่งผลให้การขายสิทธ์ิเผยแพรผ่่านการออกอากาศทางอินเตอร์เน็ตหรือระบบ

วิดีโอ หรือ VOD เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน ในขณะท่ีการขายลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

หรือ DTT น้ันกลับลดลง ก็สบืเน่ืองด้วยจากการท่ีมลีูกค้าบางรายของบริษัทฯทำการคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตลัไป

น่ันเอง  

สำหรับต้นทุนค่าสิทธิ (ประกอบด้วย ค่าตัดจำหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป�นหลัก) สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าสิทธิเท่ากับ 966.52 ล้านบาท และ 834.39 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป�น

เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 15.84 เนื ่องจาก บริษัทฯ มีการลงทุนในคอนเทนต์เพิ ่มในระหว่างป� 2562 และ 2561 เป�นจำนวนเงิน 

1,189.04 ล้านบาท และ 776.15 ล้านบาท ตามลำดับ เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจท้ังการจำหน่ายภายในประเทศและการ

ส่งออกไปยังต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ค่าตัดจำหน่ายเพ่ิมข้ึน และทำให้ต้นทุนค่าสิทธิงวดป�จจุบันเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป�ก่อน 

ทั้งน้ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 675.30 ล้านบาท และ 483.35 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.71 และ

อัตรากำไรข้ันต้น สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 41.13 และ 36.68 ตามลำดับ 

สำหร ับ Backlog การจำหน ่ายคอนเทนต ์ของบร ิษ ัทฯ ณ ว ันท ี ่  31 ธ ันวาคม 2562 ม ีม ูลค ่ า เท ่า กับ  

278.04 ล้านบาท 

ธุรกิจบริการโฆษณา 

สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 43.34 ล้านบาท 

ลดลงจากป�ก่อน เป�นจำนวน 6.69 ล้านบาท หรือคิดเป�นลดลงร้อยละ 13.37 ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก ในช่วงครึ่งป�แรกน้ันบริษัท

ย่อยมีลูกค้าลดลงเหลือเพียงรายเดียว อันเป�นมาจากสัญญาที่บริษัทย่อยได้ทำไว้กับลูกค้ารายดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับครึ่งป�หลัง 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
กลุ่มบริษัทมีการขายเวลาโฆษณาเพิ่มมากขึ้นจากการท่ีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายใต้ช่ือ 

JKN-CNBC เริ่มออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการ

ดำเนินงานของอีกหน่ึงด้วย 

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 

 สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป�นจำนวนเงิน 9.70 ล้านบาท 

ลดลงจากป�ก่อนเป�นจำนวน 26.77 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 73.40  ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ บริษัทฯไม่มีการผลิต

สินค้าออกมาเพ่ือจำหน่ายเพ่ิมเติมตั้งแต่ป� 2560 เป�นต้นมา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ 

รายได้อ่ืน 

รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากการเป�นตัวแทนการจำหน่ายคอนเทนต์ ดอกเบี้ยรับ 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น โดยสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายได้อื่นเท่ากับ 

15.89 ล้านบาท ลดลงจากป�ก่อน เป�นจำนวนเงิน 2.48 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากป�ที่แล้ว บริษัทฯ มีกำไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ซึ่งเป�นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาในระหว่างป� 

2561 ส่งผลให้การท่ีบริษัทฯเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายคอนเทนต์สู่ต่างประเทศมกีำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดข้ึน ในขณะท่ี

ป� 2562 น้ีค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าข้ึนมาตั้งแต่ต้นป� ส่งผลให้งวดน้ีมียอดคงเหลือเป�นขาดทุน 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ  

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event)  20.79 10.57 (10.22) (49.16%) 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 25.70 29.91 4.21 16.38% 

อื่น ๆ 5.22 7.08 1.86 35.63% 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 51.71 47.56 (4.15) (8.03%) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการสำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากป�ก่อน เป�นจำนวน 4.15 ล้านบาท 

หรือคิดเป�นลดลงร้อยละ 8.03 เนื่องจาก เมื่อป�ที่แล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้าที่เป�น

สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพื่อเป�นการโปรโมทและประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ให้เป�นที่รู้จักแก่ผู้ชมซีรีย์ ซึ่งป�นี้ไม่ได้มีการจัด

งานดังกล่าวแล้วภายหลังที่คอนเทนต์ของบริษัทฯเป�นที่รู้จักและติดตลาดมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ

ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร 86.79  131.82  45.03  51.88%  

ค่าที่ปรึกษา 11.53  14.05  2.52  21.86%  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -  34.88  34.88 100.00%  

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 0.52 21.65  21.13 4,063.46% 

อื่น ๆ 38.97  48.78  9.81  25.17%  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 137.81  251.18  113.37  82.27%  
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สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารสำหรับป�สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 251.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป�ก่อน เป�น

จำนวนเงิน 113.37 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 82.27 เน่ืองจาก (1) การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร 

โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 45.03 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.88 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกับการ

ขยายตัวของธุรกิจ (2) การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยในป�ป�จจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญเพิ่มเป�นจำนวน 21.13 ล้านบาท (โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับชำระเงินจากลูกหน้ี

การค้าที่ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วเป�นจำนวน 12.70 ล้านบาท และรับชำระเป�นเช็คลงวันที่ลว่งหน้าไว้แล้วเป�นจำนวน 

25.60ล้านบาท) และ (3) การเพ่ิมข้ึนของรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 34.88 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุ

หลักมาจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวมากขึ้นและบริษัทฯมีลูกหนี้การค้าต่างประเทศเป�นจำนวน 24.11 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ส่งผลให้บริษัทฯเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 94.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป�ก่อน 

เป�นจำนวนเงิน 27.35 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.60 โดยสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิมข้ึนของบัญชีหุ้นกู้ 

 
 

ล้านบาท 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 +/(-) +/(-)% 

สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว               138.76  117.10   (21.66) (15.61%) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น            1,117.59  1,816.20  698.61  62.51%  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                 82.73  90.57  7.84  9.48%  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการ               655.21  411.82   (243.39) (37.15%) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ            1,181.01  1,447.10  266.09  22.53%  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                 75.90  122.87  46.97  61.88%  

รวมสินทรัพย ์         3,251.20  4,005.66  754.46  23.21%  

หน้ีสิน         

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน                 93.95  300.00  206.05  219.32%  

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�                       -  893.34  893.34  100.00%  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น               198.17  180.97   (17.20) (8.68%) 

หุ้นกู้ - สุทธจิากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�               885.00  395.00   (490.00) (55.37%) 

หนี้สินไม่หมุนเวียน                 20.02  21.28  1.26  6.29%  

รวมหน้ีสิน         1,197.14  1,790.59   593.45  49.57%  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น         2,054.06  2,215.07  161.01  7.61%  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         3,251.20  4,005.66  754.46  23.21%  

สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,005.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดคงเหลือ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป�นจำนวนเงิน 754.46 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 23.21 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก 

(1) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 698.61 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.51 ซึ่งสอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึน

ของรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท้ังน้ี สำหรับลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 510.75 ล้าน

3. ข้อมูลสรุปฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจ 
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บาท ป�จจุบันบริษัทฯ ได้รับการชำระจากลูกค้าแล้วเท่ากับ 264.86 ล้านบาท และสำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้าง

ชำระน้อยกว่า 6 เดือนนั้น บริษัทฯ ก็ได้รับชำระมาแล้วเท่ากับ 95.98 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 

2563) แม้ว่าลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ผู้บริหารยังคงเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ทางธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

ได้โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีประวัติด้านการไม่ชำระเงิน 

นอกจากนี้บริษัทฯมีลูกค้าต่างประเทศจำนวน 4 รายจาก 6 รายใหญ่ท่ีได้รับการตรวจสอบความมีตัวตนและ

พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งแล้วเพื่อรับทำประกันการชำระ

หนี้ของลูกหนี้ และป�จจุบันบริษัทฯอยู่อยู่ในขั้นตอนการทำสัญญารับประกันการชำระหน้ีกับสถาบันการเงิน

ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯยิ่งมีความเช่ือมั่นต่อการรับชำระเงินจากลูกหน้ีเพ่ิมมากข้ึน 

(2) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื ้อสิทธิรายการลดลงเป�นจำนวนเงิน 243.39 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 37.15 

เน่ืองจากมีการจ่ายเงินจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต์ที่มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป�นจำนวนเงิน 1,052.21 ล้านบาท และมีการโอนรับเป�นสินทรัพย์

ลิขสิทธิ์รายการเป�นจำนวนเงิน 1,295.60 ล้านบาท โดยทั้งน้ียอดคงเหลือสามารถแบ่งออกได้เป�น (1) การ

จ่ายเงินล่วงหน้าเพ่ือต่ออายุลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เดิมเป�นประมาณ 15.22 ล้านบาท (2) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

สำหรับสิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 81.91 ล้านบาท และ (3) การจองลิขสิทธิ์คอนเทนต์สำหรับ

สิทธิต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 314.69 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการเติบโตด้านการส่งออกลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต์ของบริษัทฯ 

(3) ลิขสิทธิ์รายการเพิ่มขึ้น 266.09 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 โดยในระหว่างป� 2562 มีการลงทุน

ค่าลิขสิทธ์ิรายการเป�นจำนวน 1,189.04 ล้านบาท โดยแบ่งออกได้เป�น (1) การซื้อเพ่ือต่ออายุลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

เดิมเป�นประมาณ 73.89 ล้านบาท (2) การซื้อลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สำหรับสิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 

115.30 ล้านบาท และ (3) การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์สำหรับสิทธิต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 999.85 

ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการเติบโตด้านการส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทฯ นอกจากน้ีมีค่าตัดจำหน่าย

เป�นจำนวนเงิน 929.56 ล้านบาท และมีการโอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเป�นจำนวนเงิน 7.01 ล้านบาท 

(4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป�นจำนวน 46.97 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.88 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการเพิ่มขึ้นของบัญชีอุปกรณ์ของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเกี ่ยวกับ

เศรษฐกิจภายใต้ชื่อ JKN-CNBC ซึ่งเริ่มออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล และสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการเพ่ิมข้ึนของบัญชีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการดำเนินงานในด้าน

ปฏิบัติการรวมไปถึงด้านบริหารของกลุ่มบริษัทฯ  

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,790.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป�นจำนวน 

593.45 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.57 โดยเป�นการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้เป�นจำนวน 403.34 ล้านบาท เพื่อใช้เป�นเงินทุน

หมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,215.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป�น

จำนวน 161.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป�นจำนวน 252.81 
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ล้านบาทนอกจากนี้บริษัทฯมีการจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของป� 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ต่อหุ้นสามัญ

จำนวน 540,000,000 หุ้น เป�นจำนวนเงินรวม 91.80 ล้านบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเป�นจำนวน 2.63 ล้าน

บาท ซึ่งครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ               

1.47 เท่า และ 4.58 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 1.41 เท่า และ 4.30 เท่า ตามลำดับ โดยมี

สาเหตุสำคัญมาจากการที่บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ทำให้ต้องจัด

ประเภทหุ้นกู้ดังกล่าวเป�นหน้ีสินหมุนเวียน ทำให้ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน จึงทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องและมี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับตัวลดลง 

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.81 เท่าและ 0.58 เท่า ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป�นเงินทุนหมุนเวียน

ภายในบริษัทฯ 


