บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเ ดีย จํากัด (มหาชน)

16.

การวิเ คราะห์ แ ละคําอธิบ ายของฝ่ ายจัด การ

16.1

ภาพรวมของการดําเนิน งานที่ผ่ านมา

บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยธุรกิจเริ่ มแรก คือ ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณ ฑ์ ของบริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์ มาร์ ค จํากัด เช่น นํา้ ดื่มตรา “ภัทรพัฒน์ ” เสือ้ ยิม้ ให้ พ่อ และสินค้ าประเภท Boxset
ต่อมาในปี 2557 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน
กสทช.) ได้ เปิ ดประมูลใบอนุญ าตที วีดิจิตอล คุณ จัก รพงษ์ จักราจุฑาธิ บดิ์ ซึ่งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษั ทฯ และเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด ได้ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจให้ บริ การและจําหน่ายลิขสิทธิ์
้ ้ เพื่อไม่ให้ เกิด
คอนเทนต์ จึงได้ เปลี่ยนลักษณะธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นธุรกิจให้ บริ การและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์แทน ทังนี
ความขัด แย้ งและการแข่ ง ขัน ของบริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งกัน และความเกิ ด ความชัด เจนในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบกับทางผู้บริ หารของบริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด ต้ องการเปลี่ยนไปดําเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ เช่น
การให้ เช่าอาคาร สํานักงาน เป็ นต้ น บริ ษัทฯ จึงได้ ซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์และย้ ายพนักงานที่ดแู ลธุรกิจให้ บริ การและจําหน่าย
ลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากบริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด มาดําเนินงานภายใต้ บริ ษัทฯ ตั ้งแต่ปี 2557
ทั ้งนี ้ ภาพรวมของความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจให้ บริ การและจําหน่ายลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด ในปี 2557 ถึง 2559 เป็ นดังนี ้
- งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้ านบาท)

ในนาม บริษัท เจเคเอ็น แลนด์ ม าร์ ค จํากัด
สําหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2557

2558

2559

ในนาม บริษัท เจเคเอ็น
โกลบอล มีเ ดีย จํากัด (มหาชน)
สําหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2557
2558
2559

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

126.06

0.28

0.24

234.11

446.52

1,023.02

สินทรัพย์รวม

701.29

838.72

555.31

730.29

1,043.98

1,695.69

หมายเหตุ : ข้ อมูลปี 2557 - 2559 ของบริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยตามงบการเงินของผู้สอบบัญชี

สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตน ในนามบริ ษั ท เจเคเอ็ น แลนด์ ม าร์ ค จํ า กั ด ในปี 2557 2558 และ2559 เท่ า กับ 126.06
ล้ านบาท 0.28 ล้ านบาท และ 0.24 ล้ านบาท ตามลําดับ และในนามบริ ษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 234.11
ล้ านบาท 446.52 ล้ านบาท และ 1,023.02 ล้ านบาท ตามลําดับ
บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากบริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด ในปี 2557 มาอย่างถาวร แต่เนื่องจากในปี
2557 บริ ษั ท เจเคเอ็น แลนด์ ม าร์ ค จํ ากัด มี สัญ ญาขายลิ ขสิ ท ธิ์ ค อนเทนต์ ให้ กับลูก ค้ าบางราย จึงทํ าให้ ต้อ งซือ้ ลิ ขสิ ท ธิ์
คอนเทนต์จากบริ ษัทฯ เพื่อจําหน่าย ทําให้ ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเท่ากับ
126.06 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังสัญญากับลูกค้ าดังกล่าวสิ ้นสุดลง บริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด ไม่ได้ มีการ
ซือ้ และขายลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ เพิ่ม เติม เนื่ องจากต้ องการดํ าเนิ น ธุรกิ จ ด้ านอสังหาริ มทรั พ ย์ สําหรั บ สิ นทรัพ ย์ ไม่มี ตัว ตน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 และ2559 ของบริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด คือ สิทธิ์การเช่าที่ดินเพื่อใช้ ในการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัท ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์เหมือนบริ ษัทฯ ในทางกลับกัน สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องจากการดําเนินธุรกิจให้ บริ การและจําหน่ายลิขสิทธิ์ คอนเทนต์อย่างเต็มตัว จึงมีการลงทุนในสินทรัพย์ ไม่มี
ตัวตนเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
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บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเ ดีย จํากัด (มหาชน)

- งบกําไรขาดทุน
งบแสดงกําไรขาดทุน
(ล้ านบาท)

ในนาม บจก. เจเคเอ็น แลนด์ ม าร์ ค
สําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม

2557

2558

ในนาม บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเ ดีย
สําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม

2559

2557

2558

2559

รายได้ คา่ สิทธิ์

136.82

21.39

-

222.71

373.57

723.90

รวมรายได้

158.95

74.67

43.79

304.43

457.23

846.37

กําไรสุทธิ

5.00

1.58

5.87

49.46

133.40

164.09

จากตารางแสดงงบกําไรขาดทุนข้ างต้ น รายได้ ค่าสิทธิ์ ของ บริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์ มาร์ ค จํากัด ในปี 2557 และ
2558 เท่ า กับ 136.82 ล้ านบาท และ 21.39 ล้ านบาท ตามลํ า ดับ และของบริ ษั ท ฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ า กับ
222.71 ล้ านบาท 373.57 ล้ านบาท และ 723.90 ล้ านบาท ตามลํ าดับ ซึ่งจะเห็ นถึ งการเติบ โตอย่ างต่อ เนื่ องของรายได้
ค่าสิทธิ์ ตั ้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559
ทั ้งนี ้ ในปี 2557 และปี 2558 บริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด ยังคงมีรายได้ ค่าสิทธิ์ เนื่องจากยังมีสญ
ั ญาการให้
สิทธิ์ที่ยงั คงมีผลผูกพันกับผู้ซื ้อสิทธิ์คอนเทนต์เดิม โดยภายหลังสัญญาให้ สิทธิดงั กล่าวสิ ้นสุดลง บริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค
จํ ากัด ไม่มี ก ารดํ าเนิ น ธุรกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ลิ ข สิ ทธิ์ ค อนเทนต์ อีก ส่ง ผลให้ ในปี 2559 ไม่ มี รายได้ ค่าสิ ท ธิ์ ที่ เกิ ดจากธุรกิ จ
ให้ บริการคอนเทนต์
ในการดําเนินธุรกิ จและแข่งขันในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ บริ ษัทฯ ถือเป็ นหนึ่งในผู้นําด้ านการให้ บริ การและจัด
จําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์สําเร็จรูปอย่างครบวงจร โดยในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการให้ บริ การและจัดจําหน่ายลิขสิทธิคอนเทนต์
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ จํ า นวน 5 ช่ อ งทาง ได้ แก่ (1) ช่ อ งสถานี โ ทรทั ศ น์ ร ะบบดิ จิ ต อล (DTT : Digital Terrestrial TV)
(2) ช่องสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม (Cable & Satelite) (3) ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโฮมวิดีโอ (Home Video) เช่น
แผ่น DVD หรือ Blu-ray (4) ถ่ายทอดผ่านช่องสัญญาณทีวีทางอินเตอร์ เน็ต หรื อเรี ยกว่าระบบวิดีโอนออนดีมานด์ (Video on
Demand) และ (5) สินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์คอนเทนต์ (Merchandise)
ด้ วยเป้าหมายในการเป็ นผู้ให้ บริ การและจัดจําหน่ายคอนเทนต์สําเร็ จรูป บริ ษัทฯ จึงได้ วา่ จ้ างทีมแปลและทีมพากย์
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อแปลและพากย์คอนเทนต์ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ซื ้อ รวมถึงการตัดต่อเนื ้อหา
คอนเทนต์ที่ได้ สิทธิ์ มาเพื่ อให้ พร้ อมสําหรั บการส่งมอบให้ กับ ผู้ซือ้ คอนเทนต์ และนอกจากลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ที่ได้ รับ จาก
ต่างประเทศ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยยังมีคอนเทนต์ที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ริเริ่ มขึ ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการให้ บริ การด้ าน
คอนเทนต์ เช่น สารคดีพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสารคดี My Queen พระราชินี
ของเรา โดยได้ มีการจําหน่ายให้ กับลูกค้ าทัง้ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจประเภท Home
Entertainment
นอกจากการให้ บ ริ การด้ านคอนเทนต์ บริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อ ย ยังดําเนินธุรกิ จให้ บริ การเวลาเพื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ สินค้ าหรื อบริ การ ทางสถานีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม ซึ่งเป็ นสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มบริ ษัท ในนามช่อง JKN
Dramax และสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยธุรกิจให้ บริ การเวลาโฆษณาดําเนินการในนามบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
จํากัด (มหาชน) บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด (บริษัทย่อย) และบริ ษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด (บริษัทย่อย)
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บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเ ดีย จํากัด (มหาชน)

ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมในการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต บริ ษัทฯ จึงได้ จดั โครงสร้ างกลุ่มโดยนําบริ ษัทย่อยที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกันรวมเข้ า
อยู่ภายใต้ บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ บริ ษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด, บริ ษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี
จํากัด, บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากัด, และ บริ ษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนในบริ ษัทย่อยทัง้ 4 บริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทดําเนินธุรกิจดังนี ้ 1) บริ ษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด
ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์แพร่ ภาพผ่านระบบดาวเทียมและอินเตอร์ เน็ต (Satellite และ IPTV) ในนามช่อง JKN Dramax
รวมทังธุ
้ รกิจให้ บริ การขายเวลาโฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์ 2) บริ ษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด ให้ บริ การและเป็ นตัวแทนขาย
เวลาโฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์ 3) บริ ษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากัด อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจสถาบันฝึ กอบรม และ 4) บริ ษัท
เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจช่องสถานีโทรทัศน์ข่าว
บริษัทฯ ได้ จดั โครงสร้ างตามที่กล่าวมาแล้ วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ดังนันเพื
้ ่อให้ การอธิบายเปรียบเทียบข้ อมูล
ทางการเงินต่างๆ สามารถสะท้ อนภาพและอธิบายให้ เกิดความเข้ าใจที่ชดั เจนมากขึ ้น ทางบริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทํารายงานข้ อมูล
ทางการเงินรวมเสมือนสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ใน
การเปรี ยบเทียบกับงบการเงินรวมที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และงบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เช่นกัน
จากการดําเนินธุรกิจที่กล่าวมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 304.43
ล้ านบาท 457.23 ล้ านบาท และ 846.37 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้นของรายได้ มาจากการดําเนิน
ธุรกิจให้ บริ การและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึ่งเริ่ มดําเนินการในปี 2557 โดยรายได้ ค่าสิทธิ์ในปี 2557 2558 และ 2559
เท่ ากับ 222.71 ล้ านบาท 373.57 ล้ านบาท และ 723.90 ล้ านบาท ตามลํ าดับ สํ าหรับ งวดหกเดื อ นปี 2559 และ 2560
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมเท่ากับ 373.64 ล้ านบาท และ 537.24 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ รวมมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่าสิทธิ์เป็ นหลัก
สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพิ่มขึน้ จาก 730.30 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 เป็ น 1,043.98 ล้ านบาท
1,695.69 ล้ านบาท และ 1,940.92 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ตามลําดับ เนื่องจากการ
เพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจให้ บริ การและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์เป็ นปั จจัยหลัก โดย ณ สิ ้นปี
2557 2558 2559 และ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ทย่ อ ยมี สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนสุท ธิ เท่ า กับ 234.11
ล้ านบาท 446.52 ล้ านบาท 1,023.02 ล้ านบาท และ 1,174.64 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการรองรับการเติบโตของธุรกิจ
หนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 539.11
ล้ านบาท 659.57 ล้ านบาท 1,147.19 ล้ านบาท และ 1,311.84 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในปี
2558 มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ ้นจาก 282.88 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2557 เป็ น 496.37 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 การเพิ่มขึ ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสันเกิ
้ ดจากบริ ษัทฯ มีการ
เบิกใช้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจและลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึ่งเป็ นสินทรัพย์สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
สําหรับปี 2559 หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จํานวน 400.00 ล้ านบาท เพื่อนํามาชําระคืน
ตัว๋ แลกเงิน รวมถึงใช้ เป็ นเงินลงทุนในโครงการช่องสถานีโทรทัศน์ข่าวและลิขสิทธิ์คอนเทนต์ และเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทฯ
มีการตังประมาณการเบี
้
้ยปรับและเงินเพิ่มจากการไม่นําส่งภาษี แก่สรรพากรตามกํ าหนด และสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จํานวน 210 ล้ านบาท เพื่อนํามาชําระภาษี ค้างจ่ายแก่สรรพากรทั ้งจํานวน
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โดยหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2559 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการใช้ เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นสภาพคล่องหมุนเวียนในการดําเนินงาน ประกอบกับมีเงิน
รับล่วงหน้ าค่าสิทธิ์จากการจําหน่ายและให้ บริ การสิทธิ์คอนเทนต์แก่ลกู ค้ า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น เนื่องจากผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บ ริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อยมี กําไรสะสมเพิ่มขึ ้นต่อเนื่ องระหว่างปี 2557 จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560 โดยมี กํ า ไรสะสมเท่ า กับ 57.11 ล้ านบาท 190.51 ล้ านบาท 354.60 ล้ า นบาท และ 435.18 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ
ประกอบกับบริ ษัทฯ มีการเพิ่มทุนในปี 2557 จาก 1.00 ล้ านบาท เป็ น 200.0 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ โดยในระหว่างปี 2557 จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 191.19 ล้ านบาท 384.41 ล้ านบาท 548.50 ล้ านบาท และ 629.08 ล้ านบาท ตามลําดับ
16.2

การวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งาน
รายได้

ในปี 2557 ถึ ง ปี 2559 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี รายได้ รวม เท่ า กับ 304.43 ล้ า นบาท 457.23 ล้ า นบาท และ
846.37 ล้ านบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ ้นของรายได้ รวมอย่างต่อเนื่องมีสาเหตุมาจากการเติบโตของรายได้ ค่าสิทธิ์ อันเป็ น
ผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจให้ บริการและจัดจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ โดยรายได้ ค่าสิทธิ์
ในปี 2557 ถึงปี 2559 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 73.16 ร้ อยละ 81.70 และร้ อยละ 85.53 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยในแต่ละปี ตามลําดับ สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมเท่ากับ
537.24 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี 2559 เท่ากับ 163.60 ล้ านบาท โดยเป็ นผลจากการเติบโตของรายได้ คา่ สิทธิ์ ทังนี
้ ้
สัดส่วนรายได้ คา่ สิทธิ์สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 96.52 ของรายได้ รวมในงวดดังกล่าว
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับปี 2557 - 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560
มีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงิน รวมสําหรั บ งวดหกเดือ น
สิน้ สุด วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน
2557
2558
2559
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ
งบการเงิน รวมสําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม

ประเภทรายได้
รายได้ คา่ สิทธิ์
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้ ข ายและบริก าร
รายได้ อื่น
รวมรายได้

222.71

73.16

373.57

81.70

723.90

85.53

331.20

88.64

518.57

96.52

18.45

6.06

82.49

18.04

79.23

9.36

39.71

10.63

16.27

3.03

62.54
303.70

20.54
99.76

0.05
456.11

0.01
99.75

38.56
841.69

4.56
99.45

0.24
371.15

0.06
99.33

0.87
535.71

0.16
99.71

0.73

0.24

1.12

0.25

4.68

0.55

2.49

0.67

1.53

0.29

304.43

100.00

457.23

100.00

846.37

100.00

373.64

100.00

537.24

100.00
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1. รายได้ ค่าสิทธิ์
รายได้ ค่าสิทธิ์ คือ รายได้ ที่เกิดจากการจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์แก่ลกู ค้ าเพื่อจัดจําหน่ายหรื อเผยแพร่ เนื ้อหา
สาระผ่านช่องทางต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ผู้ประกอบการช่องสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และระบบ
เคเบิ ล ดาวเที ย ม ผู้ป ระกอบการธุรกิ จ โฮมเอ็น เตอร์ เทนเม้ น ท์ ผู้ป ระกอบการธุรกิ จ ให้ บ ริ ก ารคอนเทนต์ ท างอิ นเตอร์ เน็ ต
โดยการให้ สิทธิ์ แก่ ลูกค้ าจะจัดทําในรู ปแบบสัญ ญาซึ่งอาจครอบคลุมประเภทการให้ สิทธิ์ มากกว่า 1 ช่องทาง และมีอายุ
สัญญาตังแต่
้ 1 – 5 ปี ซึง่ บริ ษัทฯ จะรับรู้ เป็ นรายได้ เมื่อได้ มีการทําสัญญาและส่งมอบคอนเทนต์ให้ กบั ลูกค้ า และลูกค้ าได้ รับ
สิทธิ์ตามที่ระบุในสัญญาแล้ ว โดยรายค่าสิทธิ์แบ่งตามช่องทางการเผยแพร่ สําหรับปี 2557 - 2559 และสําหรับงวดหกเดือน
ปี 2559 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงิน รวมสําหรั บ งวดหกเดือ น
สิน้ สุด วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน
2557
2558
2559
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ
งบการเงิน รวมสําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม

ช่ อ งทางการเผยแพร่ ค อนเทนต์
ให้ ส ิท ธิ์เ ผยแพร่ เ พีย งหนึ่งช่ อ งทาง
Cabsat
Home
DTT
VOD
รวม

95.18

42.74

4.54

1.22

57.95

8.01

29.19

8.81

124.81

24.07

1.88

0.84

39.24

10.50

233.82

32.30

83.86

25.32

119.52

23.05

1.47

0.66

119.74

32.05

127.99

17.68

81.84

24.71

100.79

19.40

10.00

4.49

-

-

7.99

1.10

2.68

0.81

25.87

4.99

108.53

48.73

163.52

43.77

427.75

59.09

197.57

59.65

370.99

71.54

114.18

51.27

84.10

22.51

265.50

36.68

121.90

36.81

105.73

20.39

-

-

32.85

8.79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.65

3.54

11.65

3.52

-

-

-

-

45.10

12.08

-

-

-

-

-

-

-

-

48.00

12.85

5.00

0.69

0.08

0.02

41.85

8.07

114.18 51.27 210.05
222.71 100.00 373.57
ความหมายของอักษรย่อเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่

56.23
100.00

296.15
723.90

40.91
100.00

133.63
331.20

40.35
100.00

147.58
518.57

8.07
100.00

ให้ ส ิท ธิ์เ ผยแพร่ ม ากกว่ าหนึ่งช่ อ งทาง
DTT / Cabsat
DTT / VOD
Cabsat / Home
Cabsat / VOD
Home / VOD
รวม
รวมรายได้
หมายเหตุ:

DTT

หมายถึง

สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

Cabsat

หมายถึง

สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม

Home

หมายถึง

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ เช่น แผ่น DVD, Blu-ray

VOD

หมายถึง

ระบบช่องสัญญาณทางอินเตอร์ เน็ต หรื อระบบวิดีโอออนดีมานด์
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ในปี 2557 และปี 2558 รายได้ ค่าสิทธิ์ เท่ากับ 221.71 ล้ านบาท และ 373.57 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการ
เพิ่มขึน้ ของรายได้ ค่าสิทธิ์ ในระหว่างปี 2558 มี ปัจจัยหนุนจากการเปิ ดประมูลที วีดิจิต อลจํานวน 24 ช่อง ของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ส่งผลให้ เกิดการ
เติบโตของอุตสาหกรรมและความต้ องการคอนเทนต์ที่เพิ่มสูงขึ ้น ทั ้งนี ้ รายได้ ค่าสิทธิ์ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นการซื ้อเพิ่มขึ ้นของลูกค้ า
รายเดิมเป็ นหลัก ประกอบกับการเพิ่มขึน้ ของลูกค้ ารายใหม่ โดยเป็ นการซื ้อลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ เพื่อเผยแพร่ ในช่องทางที วี
ดิจิตอล ในรู ปแบบโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นนท์ และผ่านทางระบบวิดีโอออนดีมานด์ ด้ วยปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้
ค่าสิทธิ์ในปี 2558 เติบโตจากปี 2557 อย่างมีสาระสําคัญ โดยเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 68.49 จากปี 2557
สําหรับปี 2559 รายได้ ค่าสิทธิ์เท่ากับ 723.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเท่ากับ 350.33 ล้ านบาทจากปี 2558 รายได้
ค่าสิทธิ์เพิ่มขึ ้นเนื่องจากในระหว่างปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ มีการจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ให้ กบั ลูกค้ ารายเดิมเพิ่มขึ ้น
เพื่อเผยแพร่ ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ ประกอบกับการจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ให้ กบั ลูกค้ ารายใหม่ คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจสถานี โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และธุรกิจสถานีโทรทัศน์ ระบบเคเบิลและดาวเทียม ส่งผลให้ รายได้ ค่าสิทธิ์ ในปี 2559
เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 อย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ ค่าสิทธิ์เท่ากับ 518.57 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ จาก
งวดเดียวกันในปี 2559 เท่ากับ 187.37 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 56.57 โดยส่วนหลักมาจากการซื ้อเพิ่มขึ ้นของลูกค้ าราย
เดิม ประกอบกับส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากลูกค้ ารายใหม่ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ทั ้งในระบบดิจิตอล และระบบเคเบิล
และระบบผ่านดาวเทียม นอกจากนี ้ รายได้ ค่าสิทธิ์ยังเพิ่มขึ ้นจากการจําหน่ายลิขสิทธิ์ เพื่อเผยแพร่ ในช่องทางวิดีโอออนดี
มานด์
2. รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บ ริ การ คือ รายได้ ที่เกี่ ย วเนื่องจากธุรกิ จให้ บริ การเวลา เพื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทางช่อง JKN Dramax และช่องสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึง่ จะรับรู้รายได้ เมื่อให้ บริการโฆษณาเสร็จสิ ้น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริ การในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 18.45 ล้ านบาท 82.49
ล้ านบาท และ 79.23 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ โดยรายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารในปี 2558 เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2557 จํ านวน 64.04
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 347.10 เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อย มีการขายเวลาโฆษณาของช่อง JKN
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ประกอบกับการขายเวลาโฆษณาของช่องโทรทัศน์ช่องอื่นเพิ่มขึ ้น
สําหรับปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 79.23 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจาก
ปี 2558 เท่ากับ 3.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้ อยละ 3.96 โดยสาเหตุของการลดลงเป็ นผลมาจากประกาศขอความ
ร่ วมมือจาก สํานักงาน กสทช. ซึ่งได้ รับมติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
ครัง้ พิเศษที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึง่ ได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิสําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต โดยมีข้อความส่วนหนึ่ง
เพื่อขอความร่ วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ ให้ งดการเผยแพร่ รายการที่แสดงถึงความรื่ นเริ งเป็ นเวลา
30 วัน และขอให้ คํานึงถึงความเหมาะสม ซึ่งจากประกาศของ สํานักงาน กสทช. ดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษั ทฯ ไม่สามารถ
ให้ บริ การเวลาโฆษณาสินค้ าแก่ลกู ค้ ารวมถึงลูกค้ าหลายรายได้ ชะลอการโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
กระทบทั ้งอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากในช่วงปลายปี 2559 บริ ษัทย่อยได้ มีการให้ บริ การเวลาโฆษณาแก่ลกู ค้ าผู้ประกอบธุรกิจ
ประเภททัวร์ ท่ อ งเที่ ย ว ทํ าให้ มี รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารเข้ ามาทดแทนส่วนที่ ได้ รับ ผลกระทบในช่วงเดื อนตุล าคม 2559
ส่งผลให้ รายได้ จากการให้ บริ การในปี 2559 ลดลงเล็กน้ อยจากปี 2558
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สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 16.27 ล้ านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกัน ในปี 2559 เท่ากับ 23.44 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 59.03 โดยการลดลงของรายได้ ส่วนหนึ่งเป็ น เหตุต่อ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ ในช่วงปลายปี 2559 ซึ่งบริ ษัทย่อยได้ ให้ ความร่ วมมือในการดําเนินการตามแนวทางของ ที่ประชุม
กสท. ครัง้ ที่ 37/2559 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559 ที่มีข้อความส่วนหนึ่งกําหนดแนวทางของรายการที่สามารถนํามาเผยแพร่ ได้
ในช่ ว งระหว่า งวัน ที่ 19 พ.ย. 2559 ถึ ง วัน ที่ 21 ม.ค. 2560 จึ งเป็ น เหตุให้ ลูก ค้ าส่ ว นใหญ่ ช ะลอการซือ้ โฆษณาทางช่ อ ง
สถานีโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึงช่อง JKN Dramax ประกอบกับในงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ มีการขายเวลาโฆษณาของช่อง
โทรทัศน์อื่นน้ อยลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
3. รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขาย คือ รายได้ ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีทั ้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจคอนเทนต์
ของบริ ษัทฯ โดยการนําคอนเทนต์กลุ่ม JKN Original มาสร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ “My King ในหลวงของเรา
...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร” หรื อ “My Queen พระราชินีของเรา” นอกจากนี ้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ริเริ่ ม
หรื อได้ รับสิทธิ์มา อาทิเช่น นํ ้าดื่มตรา “ภัทรพัฒน์” หรื อเสื ้อในโครงการ “คิดถึงพ่อ” บริ ษัทฯ จะรับรู้ รายได้ จากการขายเมื่อได้
โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนที่เป็ นนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อ
รายได้ จากการขายปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 62.54 ล้ านบาท 0.05 ล้ านบาท และ 38.56 ล้ านบาท
ตามลําดับ ในปี 2557 บริ ษัทฯ มี การขายผลิตภัณ ฑ์ ที่ริเริ่ มขึน้ หรื อได้ รับมอบสิทธิ์ ซึ่งดําเนิ นการต่อเนื่องมาจากปี 2556
ประกอบด้ วย นํ ้าดื่มตรา “ภัทรพัฒน์” รวมถึงเสื ้อและสินค้ าตามโครงการต่างๆ เช่น เสื ้อในโครงการยิ ้มให้ พ่อ โดยรายได้ จาก
การขายในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 อย่ างมี นัย สํ าคัญ อันเนื่ องมาจากบริ ษั ท ฯ ต้ องการมุ่งเน้ น ในธุรกิ จ ให้ บ ริ ก ารและ
จําหน่ายสิทธิ์ คอนเทนต์ ประกอบกับบริ ษัทฯ ไม่มีโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อขายในปี ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2559
บริ ษัทฯ มีโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับลิขสิทธิ์คอนเทนต์กลุ่ม JKN Original เช่น ลิขสิทธิ์คอนเทนต์เรื่ อง “My King
ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร” หรื อ “My Queen พระราชินีของเรา” เป็ นต้ น ส่งผลให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ
มีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 อย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 0.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
งวดเดียวกันของปี 2559 เท่ากับ 0.63 ล้ านบาท เนื่องจากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นโครงการที่เริ่ มในปลายปี 2559
4. รายได้ อื่น
รายได้ อื่นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วยรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์ สิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นเท่ากับ
0.73 ล้ านบาท 1.12 ล้ านบาท และ 4.68 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 รายได้ อื่นเท่ากับ 1.53 ล้ านบาท
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ต้ น ทุน และกําไรขัน้ ต้ น
งบการเงิน รวมสําหรั บ งวดหกเดือ น
สิน้ สุด วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน
2557
2558
2559
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ
งบการเงิน รวมสําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม

ประเภทรายได้
1. ธุร กิจ ขายสิท ธิ์
รายได้ คา่ สิทธิ์
ต้ นทุนค่าสิทธิ์

222.71

100.00

373.57

100.00

723.90

100.00

331.20

100.00

518.57

100.00

71.21

31.97

1

177.56

47.53

404.83

55.92

156.67

47.30

293.51

56.60

151.50

68.03

196.01

52.47

319.07

44.08

174.53

52.70

225.06

43.40

รายได้ จากการให้ บริการ

18.45

100.00

82.49

100.00

79.23

100.00

39.71

100.00

16.27

100.00

ต้ นทุนการให้ บริ การ

97.69

529.49

1

19.88

24.10

23.17

29.24

14.80

37.27

2

7.94

48.80

(79.24)

(429.49)

62.61

75.90

56.06

70.76

24.91

62.73

8.33

51.20

62.54

100.00

0.05

100.00

38.56

100.00

0.24

100.00

0.87

100.00

กําไรขัน้ ต้ น ธุร กิจ ขายสิท ธิ์
2. ธุร กิจ บริก ารโฆษณา

กําไรขันต้
้ นธุรกิจบริการโฆษณา
3. ธุร กิจ ขายผลิต ภัณฑ์
รายได้ จากการขาย

ต้ นทุนขาย
28.04
44.84
0.06 120.00
18.85
48.88
0.20
83.33
0.35
40.23
กําไรขัน้ ต้ น ธุร กิจ ขายผลิต ภัณฑ์
34.50
55.16
(0.01) (20.00)
19.71
51.12
0.04
16.67
0.52
59.77
1
์
หมายเหตุ:
ต้ นทุนค่าสิทธิ ปี 2558 ที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2559 หัวข้ อส่วนงานดําเนินงานมีต้นทุนการให้ บริ การแฝงอยู่ จํานวน
24.95 ล้ านบาท ส่งผลให้ ต้นทุนค่าสิทธิ์ปี 2558 ที่เปิ ดเผยในหมายเหตุดงั กล่าวมีมลู ค่าสูงกว่าความเป็ นจริ ง 24.95 ล้ านบาท และในขณะที่
ต้ นทุนการให้ บริการมีมลู ค่าตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง 24.95 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่องบการเงิน
2

ต้ นทุน ค่า บริ ก ารสํ า หรั บ งวดหกเดื อ นปี 2560 ที่ เปิ ด เผยในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน สํ า หรั บ งวดหกเดื อ นปี 2560 หัว ข้ อ ส่ว นงาน
ดําเนินงาน เป็ นต้ นทุนที่ยงั ไม่ตดั รายการระหว่างกันจํานวน 18.00 ล้ านบาท เนื่องจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว มีการตัด
รายการระหว่างกันแบบรวม ไม่ได้ แยกเป็ นรายธุรกิจ จึงทําให้ เกิดความแตกต่างระหว่างข้ อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังกล่าวกับข้ อมูลที่เปิ ดเผยในตารางข้ างต้ น

ธุรกิจขายสิทธิ์
ต้ นทุนค่าสิทธิ์ ประกอบด้ วย ค่าตัดจําหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป็ นหลัก โดยในปี 2557 2558 และ 2559
ต้ นทุนค่าสิทธิ์เท่ากับ 71.21 ล้ านบาท 152.61 ล้ านบาท และ 404.83 ล้ านบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่าสิทธิ์
ในช่วงดังกล่าว เนื่ องจากต้ นทุนค่าตัดจําหน่ายที่ เพิ่มขึน้ ตามจํ านวนสิทธิ์ คอนเทนต์ที่เพิ่มขึน้ ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2559
สํ า หรั บ งวดหกเดื อ นปี 2559 และ 2560 ต้ นทุ น ค่ า สิ ท ธิ์ เท่ า กั บ 156.67 ล้ านบาท และ 293.51 ล้ านบาท ตามลํ า ดั บ
ซึง่ เพิม่ ขึ ้นตามจํานวนลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อย มี กําไรขัน้ ต้ นจากธุรกิ จขายสิทธิ์ ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 151.50 ล้ านบาท
้ นจากธุรกิจขาย
220.96 ล้ านบาท และ 319.07 ล้ านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 กําไรขันต้
สิทธิ์ เท่ากับ 174.53 ล้ านบาท และ 225.06 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของกําไรขั ้นต้ นสอดคล้ องกับการเติบโต
ของรายได้ ตามการขยายตัวของธุรกิจ และเนื่องจากต้ นทุนหลักของธุรกิจขายสิทธิ์เป็ นค่าตัดจําหน่าย ซึง่ ตัดแบบเส้ นตรงคงที่
ตามอายุสญ
ั ญา ในขณะที่บริ ษัทฯ สามารถสร้ างรายได้ จากการให้ บริ การและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในหลายช่องทาง
และหลายครัง้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่าตัดจําหน่ายอย่างมีนยั สําคัญในปี 2557 2558 2559 ซึ่งเท่ากับ 62.35
ล้ านบาท 120.19 ล้ านบาท 388.85 ล้ านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 ซึ่งเท่ากับ 147.29
ล้ านบาท และ 295.24 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีอตั รากําไรขั ้นต้ นจากธุรกิจขายสิทธิ ลดลง
โดยในปี 2557 2558 และ 2559 อัตรากําไรขั ้นต้ นจากธุรกิจขายสิทธิ์เท่ากับร้ อยละ 68.03 ร้ อยละ 59.15 และร้ อยละ 44.08
ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 เท่ากับ ร้ อยละ 52.70 และร้ อยละ 43.40 ตามลําดับ
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ธุรกิจบริการโฆษณา
ต้ นทุนการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ค่าเช่าเวลาโฆษณา และค่าบริ การขึ ้นช่องดาวเทียม เป็ นหลัก โดยในปี 2557
2558 และ 2559 ต้ นทุนการให้ บริการเท่ากับ 97.69 ล้ านบาท 44.83 ล้ านบาท และ 23.17 ล้ านบาท ตามลําดับ ทั ้งนี ้ ต้ นทุน
การให้ บริ การในปี 2557 จํานวน 97.69 ล้ านบาท มีส่วนประกอบหลักจากการเช่าเวลาออกอากาศของช่องสถานีโทรทัศน์
ระบบดาวเทียมจากบุคคลอื่นและจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อออกอากาศคอนเทนต์ของบริ ษัทฯ และเพื่อนําเวลาโฆษณา
ไปจําหน่าย อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ ปี 2558 เป็ นต้ นมา บริ ษัทฯ ไม่มีการเช่าเวลาโฆษณาเพื่อออกอากาศคอนเทนต์ มีเพียงการ
เช่าเวลาเพื่อมาจําหน่ายเท่านัน้ ส่งผลให้ ต้นทุนการให้ บริ การในปี 2558 และ 2559 ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยสําหรับปี
2559 ต้ นทุนการให้ บริ การลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 21.66 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทย่อยมีการเปลี่ยนรู ปแบบการดําเนิน
ธุรกิจจากการเป็ นตัวแทนจําหน่ายเวลาโฆษณา และมีต้นทุนหลักคือการได้ มาซึง่ เวลาโฆษณาเพื่อจําหน่าย ทั ้งจากช่อง JKN
และช่องสถานีโทรทัศน์อื่น โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริ ษัทย่อยได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์บนระบบ
ดาวเทียม จึงทําให้ โครงสร้ างต้ นทุนหลักเปลี่ยนไป โดยประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์
ค่าบริ การขึ ้นช่องดาวเทียม และต้ นทุนการได้ มาซึง่ เวลาโฆษณาของช่องสถานีโทรทัศน์อื่น ส่งผลให้ มีต้นทุนการบริ การลดลง
จากปี 2558 สํ าหรั บ งวดหกเดื อ นปี 2559 และ 2560 ต้ น ทุน การให้ บ ริ ก ารเท่ า กับ 14.80 ล้ า นบาท และ 7.94 ล้ า นบาท
ตามลําดับ โดยในงวดหกเดือนปี 2560 ต้ นทุนการให้ บริ การลดลงตามรายได้ จากการให้ บริ การที่ลดลง ประกอบกับบริ ษัท
ย่อยมีการซื ้อเวลาโฆษณาจากช่องสถานีโทรทัศน์อื่นน้ อยลง
กําไรขั ้นต้ นของธุรกิจบริ การโฆษณาในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ (79.24) ล้ านบาท 37.66 ล้ านบาท และ
56.06 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับปี 2557 ด้ วยสาเหตุที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น จึงส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีผลขาดทุน
และมีอตั รากําไรขั ้นต้ นเท่ากับร้ อยละ (529.49) โดยในปี 2558 และ 2559 อัตรากําไรขันต้
้ นจากธุรกิจบริ การโฆษณา เท่ากับ
ร้ อยละ 45.65 และร้ อยละ 70.76 ตามลํ าดับ สําหรั บงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 อัตรากํ าไรขัน้ ต้ นจากธุรกิ จบริ การ
โฆษณา เท่ า กับ ร้ อยละ 62.73 และร้ อยละ 51.20 ตามลํ า ดับ ทัง้ นี ้ การลดลงของกํ า ไรขัน้ ต้ นในงวดหกเดื อ นปี 2560
เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การที่ลดลงในช่วงดังกล่าว
ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์
ต้ นทุนขาย ประกอบด้ วย ต้ นทุนการว่าจ้ างผลิตสินค้ า ซึ่งในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ บริ ษัทฯ จะว่าจ้ างผู้ผลิตจาก
ภายนอกเพื่อผลิตสินค้ าให้ กับบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ ต้ นทุนขายในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 28.04 ล้ านบาท 0.06 ล้ านบาท
และ18.85 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนขายในช่วงดังกล่าว สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ จากการขายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในปี 2558 เนื่องจาก บริ ษัทฯ ต้ องการมุ่งเน้ นการทําธุรกิจให้ บริ การ
และจําหน่ายสิทธิ์คอนเทนต์ ประกอบกับในปี ดงั กล่าว บริ ษัทฯ ไม่มีโครงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ใด สําหรับงวดหกเดือนปี
2559 และ 2560 ต้ นทุนขายเท่ากับ 0.20 ล้ านบาท และ 0.35 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย เนื่องจาก
ในงวดหกเดือนแรกของปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีโครงการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
กําไรขัน้ ต้ นของธุรกิจขายผลิตภัณ ฑ์ ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 55.16 ล้ านบาท (0.01) ล้ านบาท และ
19.71 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นในช่วงดังกล่าวเท่ากับร้ อยละ 55.16 ร้ อยละ (20.00) และร้ อยละ 51.12
ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 กําไรขัน้ ต้ นจากธุรกิจขายผลิตภัณ ฑ์ เท่ากับ 0.04 ล้ านบาท และ
0.52 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขั ้นต้ นเท่ากับ ร้ อยละ 16.67 และร้ อยละ 59.77 ตามลําดับ
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ค่ าใช้ จ่ าย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ประเภท
ค่ าใช้ จ่ ายในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดงาน
(Event)
ค่าโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

งบการเงิน รวมสําหรับ งวดหกเดือ น
สิน้ สุด วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน

งบการเงิน รวมสําหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2557
ล้ านบาท ร้ อ ยละ

2558
ล้ านบาท ร้ อ ยละ

2559
ล้ านบาท ร้ อ ยละ

2559
ล้ านบาท ร้ อ ยละ

2560
ล้ านบาท ร้ อ ยละ

2.47

37.63

0.96

9.78

10.63

68.49

0.02

1.25

0.39

10.11

0.98

14.90

7.97

80.94

4.36

28.07

1.26

78.67

3.19

82.22

อื่นๆ

3.12

47.47

0.91

9.28

0.54

3.44

0.32

20.08

0.30

7.67

รวม
ค่ าใช้ จ่ ายในการขาย

6.57

100.00

9.84

100.00

15.53

100.00

1.60

100.00

3.88

100.00

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการขายในปี 2557 2558 และ 2559 จํานวน 6.57 ล้ านบาท 9.84 ล้ านบาท
และ 15.53 ล้ านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 จํานวน 1.60 ล้ านบาท และ 3.88 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายในการขายหลัก ได้ แก่ (1) ค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน (Event) และค่าประชาสัมพันธ์ ทางโทรทัศน์
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินปี 2557 2558 และ 2559 ค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.63 ร้ อยละ 9.78
และร้ อยละ 68.49 ของค่าใช้ จ่ายในการขายรวม ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 1.25
และร้ อยละ 10.11 ของค่าใช้ จ่ายในการขายรวม ตามลําดับ และ (2) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยในปี 2557 2558
และ 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 14.90 ร้ อยละ 80.94 และร้ อยละ 28.07 ของค่าใช้ จ่ายในการขายรวม ตามลําดับ และสําหรับงวด
หกเดือนปี 2559 และ 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 78.67 และร้ อยละ 82.22 ของค่าใช้ จา่ ยในการขายรวม ตามลําดับ
ในปี 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการขายที่สําคัญ ในการจัดอีเว้ นท์เพื่อประชาสัมพันธ์ คอนเทนต์
และสินค้ าของบริ ษัทฯ ชื่องาน “The Magic of Content” ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ที่ศนู ย์ การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 36.72 ของค่าใช้ จ่ายในการขายรวมปี 2557
ค่าใช้ จ่ายในการขายปี 2558 เพิ่ม ขึ ้นจากปี 2557 เท่ากับ 3.27 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ น การเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 49.77
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจัดงาน “The Magic Five” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ศนู ย์การค้ าสยามพารากอน เพื่อเป็ นการ
โปรโมทคอนเทนต์และสินค้ าใหม่ของบริ ษัทฯ รวมถึงการประกาศเกี่ยวกับการร่ วมมือกันระหว่างบริ ษัทฯ และสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 (ททบ. 5) โดยนอกจากค่าใช้ จ่ายในการจัดงานดังกล่าวแล้ ว การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์จํานวน 6.99 ล้ านบาท ยังถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สนับสนุนการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขาย
สําหรับปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 15.53 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 5.69 ล้ านบาท คิดเป็ น
การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 57.82 โดยมีสาเหตุจากค่าใช้ จ่ายในการจัด Event เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการจัด Event เพื่อ
โปรโมทคอนเทนต์ สินค้ า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริ ษัทฯ อาทิเช่น งาน JKN Mega Showcase เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
ที่ โ รงละครอั ก ษรา หรื อ งาน Event “King Bhumibol of Thailand : The People’s King ในหลวงในดวงใจ” เมื่ อ วัน ที่
8 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ จัดขึ ้นที่ โรงแรมสยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพ เป็ นต้ น
สําหรั บ งวดหกเดื อนปี 2560 ค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ ากับ 3.88 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จากงวดเดี ยวกันของปี 2559
เท่ากับ 2.28 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุจากการมีค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ ้น

ส่วนที่ 2.4.16 หน้ า 10

บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเ ดีย จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ประเภทค่ าใช้ จ่ าย
ในการบริห าร
ค่าใช้ จา่ ยพนักงานและผู้บริ หาร

งบการเงิน รวมสําหรับ งวดหกเดือ น
สิน้ สุด วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน

งบการเงิน รวมสําหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม

2557
2558
2559
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ ล้ านบาท ร้ อ ยละ
9.86
34.57
19.42
40.58
35.33
37.02
14.24 37.88
28.47
36.47

ค่าที่ปรึกษา

5.12

17.95

5.60

11.69

9.68

10.14

4.36

11.60

7.70

9.86

ค่าภาษีและเบี ้ยปรับ

0.32

1.10

0.71

1.48

29.32

30.72

8.99

23.91

22.42

28.73

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

0.09

0.32

1.02

2.13

1.62

1.70

1.62

4.31

8.36

10.71

อื่นๆ

13.14

46.06

21.11

44.12

19.49

20.42

8.38

22.30

11.11

14.23

รวมค่ าใช้ จ่ ายในการบริห าร

28.53

100.00

47.86

100.00

95.44

100.00

37.59

100.00

78.06

100.00

บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ ากับ 28.53 ล้ านบาท 47.86
ล้ านบาท และ 95.44 ล้ านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 37.59
ล้ า นบาท และ 78.06 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ ค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ก ในการบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ประกอบด้ วย
(1) ค่าใช้ จ่ายพนักงานและผู้บ ริ หาร อาทิเช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส ซึ่งในปี 2557 2558 และ 2559 คิดเป็ นร้ อยละ
34.57 ร้ อยละ 40.58 และร้ อยละ 37.02 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ
2560 คิดเป็ นร้ อยละ 37.88 และร้ อยละ 36.47 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม ตามลําดับ และ (2) ค่าที่ปรึ กษา อาทิเช่น
ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย โดยในปี 2557 2558 และ 2559 คิดเป็ นร้ อยละ
17.95 ร้ อยละ 11.69 และร้ อยละ 10.14 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ
2560 คิดเป็ นร้ อยละ 11.60 และร้ อยละ 9.86 ของค่าใช้ จ่ายในการบริหารรวม ตามลําดับ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2558 เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เท่ากับ 19.33 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 67.75 เนื่องจาก
้
บปฏิบตั ิงานและระดับบริ หาร
ในปี 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการปรับโครงสร้ างองค์กร และมีการรับพนักงานทังในระดั
เพิ่มขึ ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน
เดิ ม นอกจากค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกับ พนัก งาน บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารเช่ าสํ านัก งานใหม่ (อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่
ศาลายา) เพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน เมื่ อเดือนมิ ถุนายน 2558 จากบริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์ มาร์ ค จํ ากัด ซึ่งเดิมบริ ษั ทฯ
เช่าอาคารสํานักงานในบริ เวณอื่นที่มีพืน้ ที่ไม่สะดวกต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 9.48 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2559 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 47.58 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 99.41 เนื่องจาก
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการรับพนักงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงค่าเช่าอาคารสํานักงานที่เพิ่มขึ ้น
จากปี 2558 เนื่องจากปี 2559 บริ ษัทฯ จ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานตั ้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม ในขณะที่ปี
2558 เป็ นบริ ษัทฯ เริ่ มจ่ายค่าเช่าตั ้งแต่เดือนมิถุนายน โดยก่อนหน้ านั ้นเช่าที่อื่น ซึ่งมีขนาดสํานักงานที่เล็กกว่า นอกจากนี ้
อีกเหตุผลที่สง่ ผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2559 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 อย่างมีนยั สําคัญ คือ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่ได้ นําส่ง
้
ค่าภาษี ที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่ปลายปี 2558 และที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี 2559 แก่สรรพากรตามกําหนด บริ ษัทฯ จึงมีการตังประมาณ
การเบี ้ยปรับ และเงินเพิ่มเนื่องจากการยื่นภาษีลา่ ช้ า จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่ค่าใช้ จ่ายในการบริหารปี 2559 เพิ่มจากปี 2558
อย่างมีนยั สําคัญ
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สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 78.06 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
งวดเดียวกันของปี 2559 เท่ากับ 40.47 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อ ยละ 107.66 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึน้ ของ (1) ค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานและผู้บริ หาร ที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีการรับพนักงานเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ (2) การตั ้ง
สํารองค่าเบี ้ยปรับและเงินเพิ่มเนื่องจากการนําส่งภาษี ล่าช้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีการชําระคืนแล้ วทั ้งจํานวนในเดือน
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มของลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชําระ ซึ่งเป็ นการตังตามนโยบายค่
้
าเผื่อหนี ้
มิถนุ ายน 2560 และ(3) การตังค่
สงสัยจะสูญของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมีการติดตามการชําระหนี ้ของลูกค้ าทุกรายอย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
ปี 2557 – 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อยมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินเท่ากับ 10.40 ล้ านบาท 34.68 ล้ านบาท 74.56
ล้ านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 ค่าใช้ จ่ายทางการเงินเท่ากับ 35.29 ล้ านบาท และ 38.99
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายทางการเงินประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายทางการเงินจากการใช้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน แฟคเตอริ่ ง และหุ้นกู้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ ้นในปี 2558 เท่ากับ 24.28 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557
เนื่องจากมีการขยายวงเงินสินเชื่อระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นสภาพคล่องในการดําเนินงาน และรองรับ
การเติบ โตของธุรกิ จ โดยในปี 2558 บริ ษั ทฯ มี การใช้ เงิ นเบิ กเกิ น บัญ ชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเท่ ากับ
496.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 282.88 ล้ านบาท ในปี 2557
สํ า หรั บ ปี 2559 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2558 เท่ า กับ 39.88 ล้ า นบาท
เนื่ อ งจากค่าใช้ จ่ ายทางการเงิน จากหุ้น กู้ที่ออกในระหว่างปี 2559 โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารออกหุ้นกู้จํานวน 2 ชุด มูล ค่ารวม
400.00 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํามาลงทุนในโครงการช่องสถานีข่าว รวมถึงลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน และชําระคืนเงินตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะสัน้
สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินเท่ากับ 38.99 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี
2559 เท่ ากับ 3.70 ล้ านบาท คิด เป็ น ร้ อยละ 10.45 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ค่าใช้ จ่ ายทางการเงิน จากการออกหุ้น กู้จํ านวน
400.00 ล้ านบาท ที่ออกในเดือนกรกฎาคมปี 2559 ประกอบกับการใช้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ ้น
กําไรสุท ธิ และอัต รากําไรสุท ธิ
จากผลการดําเนิ นงานที่ กล่าวมาข้ างต้ น บริ ษั ทฯ และบริ ษัท ย่อย มี กําไรสุทธิ สําหรั บ ปี 2557 2558 และ 2559
เท่ากับ 49.46 ล้ านบาท 133.40 ล้ านบาท และ 164.09 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิเป็ นผลมาจากการ
เติบ โตของธุรกิจส่งผลให้ มีรายได้ รวมและกํ าไรขัน้ ต้ นเพิ่ มขึน้ อย่างไรก็ ตาม อัตรากํ าไรสุทธิ ของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อย
สําหรับปี ดังกล่าวเท่ากับ ร้ อยละ 16.24 ร้ อยละ 29.17 และร้ อยละ 19.38 ตามลําดับ โดยในปี 2559 ต้ นทุนขายและบริ การ
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญจากต้ นทุนค่าตัดจําหน่ายสิทธิ์ ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายโดยรวมที่เพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้
อัตรากําไรสุทธิในปี 2559 ลดลงจากปี 2558
สําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 กําไรสุทธิเท่ากับ 100.06 ล้ านบาท และ 82.54 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
การลดลงของกํ าไรสุท ธิ ในงวดหกเดือ นปี 2560 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุน ค่าสิ ทธิ์ แ ละบริ ก ารเพิ่ ม ขึน้ อย่ างมี นัย สํ าคัญ
ประกอบกับค่าใช้ จ่ายโดยรวมที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ มีกําไรสุทธิลดลง ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายโดยรวมดังกล่าว
ส่งผลให้ อัตรากํ าไรสุทธิ สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 ลดลงอย่างสอดคล้ องกัน โดยอัตรากําไรสุทธิ สําหรับงวดหกเดือนปี
2559 และ 2560 เท่ากับร้ อยละ 26.78 และร้ อยละ 15.36 ตามลําดับ
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อัต ราผลตอบแทนผู้ถ อื หุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 46.35 ลดลงจากปี 2557 ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 50.93 เนื่องจาก
ในระหว่ า งปี 2557 บริ ษั ท ฯ มี ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย น เป็ นจํ า นวน 200.00 ล้ า นบาท จากเดิ ม ในปี 2556 เท่ า กับ 5.00
ล้ านบาท ซึง่ มีทนุ ชําระแล้ วจํานวน 1.25 ล้ านบาท ประกอบกับในปี 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิเท่ากับ 133.40
ล้ านบาท ซึ่งอยู่ในรูปของกําไรสะสม ดังจะเห็นได้ ว่าบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกําไรสะสมเพิ่มขึ ้นจาก 57.11 ล้ านบาท ในปี
2557 เป็ น 190.51 ล้ า นบาท ในปี 2558 ซึ่งจากปั จจัย ข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 384.41
ล้ านบาท ในปี 2558 จากเดิมเท่ากับ 191.19 ล้ านบาท ในปี 2557
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 35.18 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 46.35
เนื่ อ งจากกํ า ไรสะสมที่ เพิ่ ม ขึน้ จากผลการดํ า เนิ นงานในปี 2559 ซึ่งบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี กํ าไรสุท ธิ เท่ า กับ 164.09
ล้ านบาท ส่งผลให้ กําไรสะสมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2559 เท่ากับ 548.50 ล้ านบาท สําหรับอัตราผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 คํานวณโดยวิธีปรับค่าให้ เป็ นรายปี เท่ากับร้ อยละ 28.04
16.3

ฐานะการเงิน
สิน ทรัพ ย์

สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
เท่ากับ 730.30 ล้ านบาท 1,043.98 ล้ านบาท 1,695.69 ล้ านบาท และ 1,940.92 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ สินทรัพย์ที่สําคัญ
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประกอบด้ วย สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น และเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสิทธิ์
โดยรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 2558 2559 และ
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 เท่ ากับ 4.93 ล้ า นบาท 20.02 ล้ า นบาท 43.25 ล้ านบาท และ 29.25 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ
โดยประกอบด้ วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2) ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม ของปี 2557 2558 2559 และ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
มีรายการลูกหนี ้การค้ าและลูกหนีอ้ ื่นเท่ากับ 196.36 ล้ านบาท 373.22 ล้ านบาท 299.45 ล้ านบาท และ 413.50 ล้ านบาท
ตามลํ า ดั บ หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 26.89 ร้ อยละ 35.75 ร้ อยละ 17.66 และร้ อยละ 21.30 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมตามลํ า ดั บ
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
ลูกหนี ้การค้ า
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ลู ก หนี ก้ ารค้ าสุ ท ธิ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 2558 2559 และ ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2560 เท่ากับ 188.45 ล้ านบาท 367.07 ล้ านบาท 295.40 ล้ านบาท และ 413.29 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 25.80 ร้ อยละ 35.16 ร้ อยละ 17.42 และร้ อยละ 21.29 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้
การค้ า ณ สิ ้นปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจการจําหน่ายสิทธิ์คอนเทนต์ ซึง่ รูปแบบการขายของ
บริ ษัทฯ จะกําหนดให้ ผ้ ูซื ้อชําระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญา และชําระเงินเป็ นงวด โดยให้ เครดิตเทอมเฉลี่ย 60 120 วัน ซึ่งในปี 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จ ากการจําหน่ายสิทธิ์ เพิ่มขึ ้นเป็ น 373.57 ล้ านบาท จากเดิมในปี
2557 เท่ากับ 222.71 ล้ านบาท สําหรับปี 2559 ลูกหนี ้การค้ าสุทธิลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 71.67 ล้ านบาท เนื่องจากการ
ได้ รับชําระคืนลูกหนี ้การค้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
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สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2559 เท่ากับ 117.89
ล้ านบาท เนื่องจากการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขาย
และให้ บริการ เท่ากับ 535.71 ล้ านบาท
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยแบ่งลูกหนี ้การค้ าออกเป็ น 5 กลุม่ ตามระยะเวลาการชําระหนี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
ระยะเวลาค้ างชําระ (ล้ านบาท)
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูก หนีก้ ารค้ า
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมลูก หนีก้ ารค้ า – สุท ธิ

31 ธัน วาคม 2557 31 ธัน วาคม 2558 31 ธัน วาคม 2559 30 มิถ ุน ายน 2560
91.45

122.58

201.63

241.64

93.05

72.92

52.76

90.99

-

3.12

19.61

34.47

3.10

56.25

16.65

55.23

0.94
188.54
(0.09)
188.45

113.32
368.19
(1.12)
367.07

7.49
298.14
(2.74)
295.40

2.06
424.39
(11.10)
413.29

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีนโยบายการให้ ระยะเวลาการชําระหนี ้ (Credit Term) แก่ลกู ค้ าประมาณ 30 – 150
วัน โดยการให้ เครดิตเทอมจะกําหนดจากขนาดธุรกิจของลูกค้ าและยอดซื ้อตามสัญญา รวมถึงการพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ความสามารถในการชําระเงิน และฐานะการเงินของลูกค้ า โดยผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมจากฝ่ ายบริ หารและให้
เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ ลูก ค้ า บางราย บริ ษั ท ฯ มี ก ารเรี ย กเก็ บ เช็ ค จ่ า ยล่ ว งหน้ าจากลูก ค้ า เพื่ อ เป็ น
หลักประกันการชําระเงิน เพื่อช่วยลดความเสีย่ งสําหรับการเก็บชําระเงินตามสัญญา
ในการเรี ย กเก็ บ ลูก หนี ก้ ารค้ าในช่ ว งที่ ผ่ า นมา มี ร ะยะเวลาเฉลี่ ย ประมาณ 120 - 220 วัน โดยสาเหตุ ที่
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยสําหรับปี 2557 และ 2558 ค่อนข้ างสูงเนื่องจากรายการลูกหนี ้ค้ างชําระจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่
ค้ างชําระอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีลกู หนี ้การค้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน
184.50 ล้ านบาท และ 172.44 ล้ านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี ้ เนื่องจากในปี ดงั กล่าว บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยยังไม่มีนโยบาย
ควบคุมรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน ส่งผลให้ เกิดหนีค้ ้ างชําระกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นจํานวนมาก โดยในปี 2559
บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อยได้ ดําเนินการแก้ ไขแล้ ว โดยการกํ าหนดนโยบายการทํ ารายการระหว่างกันเพื่อควบคุมรายการ
ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าวอีกในอนาคต ด้ วยการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ ลกู หนี ้การค้ าจาก
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันลดลงเหลือเพียง 5.79 ล้ านบาท และส่งผลให้ ระยะเวลาในการเก็บหนี ้ลดลงเหลือ 142.50 วัน
สํ า หรั บ ลู ก หนี ก้ ารค้ า บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี น โยบายในการพิ จ ารณาตั ง้ ค่ า เผื่ อ หนี ส้ งสั ย จะสู ญ
โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุหนี ้และประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บหนี ้ ซึ่งนโยบายการตั ้งสํารองค่าเผื่อหนี ้สงสัญจะสูญ
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นดังนี ้
อายุห นีท้ ่ คี ้ างชําระ

อัต ราร้ อ ยละของการตัง้ สํารองค่ าเผื่อ หนีส้ งสัย จะสูญ

- ค้ างชําระเกิน 270 วัน

50.00

- ค้ างชําระเกิน 365 วัน

100.00
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะมีการพิจารณาประสบการณ์ การเก็บเงินในอดีต รวมทั ้งสถานะการเงินของลูกหนี ้
และสภาพเศรษฐกิจของลูกหนี ้แต่ละรายประกอบการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
จากนโยบายการตั ้งสํารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการตัง้ สํารองค่าเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญสําหรับลูกหนี ้การค้ าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกันในปี 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 0.09
ล้ านบาท 1.12 ล้ านบาท 2.74 ล้ านบาท และ 11.10 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการตั ้งสํารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญในงวดหกเดือนปี 2560 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีลกู หนี ้ค้ างชําระที่เข้ าเกณฑ์การตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ เห็นถึงความสําคัญในการเรี ยกชําระหนี ้คืน และได้ ดําเนินการทวงถามและเรี ยกเก็บหนี ้
ค้ างชําระจากลูกหนี ้เกินกําหนดชําระแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง โดยในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับชําระคืนหนี ้คงค้ างแล้ วบางส่วน
และอยูร่ ะหว่างการติดตามและทยอยเรี ยกชําระคืนจากลูกหนี ้
ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้อื่นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย รายได้ ค้างรับและลูกหนี ้อื่น จากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและ
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งเกิดจากค่าเช่าและบริ การ รวมถึงการให้ บริ การบุคลากร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558
2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อยมีรายการลูกหนีอ้ ื่นเท่ากับ 7.91 ล้ านบาท 6.15 ล้ านบาท
4.05 ล้ านบาท และ 0.21 ล้ านบาท ตามลําดับ
3) สินค้ าคงเหลือ
สิ น ค้ า คงเหลื อ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ ณ วันที่ 30 มิ ถุน ายน 2560
เท่ากับ 9.27 ล้ านบาท และ 21.44 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยเป็ นสินค้ าคงเหลือที่เกิดจากโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับ ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ กลุ่ม JKN Original เช่น ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ เรื่ อง “My King ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํ า
นิรันดร” หรื อ “My Queen พระราชินีของเรา” เป็ นต้ น ในงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น
จาก ณ สิ น้ ปี 2559 อย่ า งมี นัย สํ า คัญ โดยเพิ่ ม ขึ น้ เท่ า กับ 12.17 ล้ านบาท เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ฯ มี ก ารสั่ง ผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ
เตรียมการสําหรับการจัดจําหน่ายในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2560
4) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายการเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2558 เท่ากับ 123.26 ล้ านบาท และ 85.25 ล้ านบาท ตามลําดับ เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นการให้ ก้ ยู ืม
เพื่ อ ใช้ เป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นในกิ จ การ โดยเป็ น เงิ น กู้ ยื ม แบบมี กํ าหนดชํ าระคื น เมื่ อ ทวงถาม ไม่ คิ ด ดอกเบี ย้ และไม่ มี
หลักประกันการกู้ยืม ซึ่งบริ ษัทได้ รับชําระเงินกู้ยืมระยะสั ้นดังกล่าวจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันทั ้งจํานวนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในระหว่างปี 2559
5) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กรรมการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายการเงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
้ กรรมการของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2558 เท่ ากับ 142.21 ล้ า นบาท และ 2.00 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ โดยเงิ น ให้ กู้ ยื ม ดัง กล่ า วเป็ นการให้ ก้ ู ยื ม แก่ ก รรมการ
มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน และไม่คิดดอกเบี ้ย ทั ้งนี ้ ในระหว่างปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ รับ
คืนเงินกู้ยืมระยะสั ้นแก่กรรมการทั ้งจํานวนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

ส่วนที่ 2.4.16 หน้ า 15

บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเ ดีย จํากัด (มหาชน)

6) ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรียกคืน
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืนเป็ นรายการภาษีที่เกิดจากผลต่างระหว่างภาษี ซื ้อและภาษี ขาย ซึง่ สามารถนําไปใช้
เป็ นเครดิตภาษี ต่อไปได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ภาษี มูลค่าเพิ่ มรอเรี ย กคืน
เท่ากับ 28.86 ล้ านบาท 64.29 ล้ านบาท และ 55.78 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของภาษี มูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ในช่วงดังกล่าว เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์จํานวนมากเพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
7) เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมียอดเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 2558 2559
และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 15.97 ล้ านบาท 60.95 ล้ านบาท 42.56 ล้ านบาท และ 60.31 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวคือเงินฝากธนาคารที่บริ ษัทฯ ได้ นําไปคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั ้นที่ได้ รับจากธนาคารและ
สถาบันการเงิน อาทิเช่น วงเงินสินเชื่อแฟ็ กเตอริง และตัว๋ แลกเงิน
ในปี 2558 จํานวนเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เท่ากับ 44.98 ล้ านบาท ตามการ
เพิ่มขึน้ ของจํ านวนเงินเบิกเกิ นบัญ ชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากธนาคารและสถาบันการเงิน สําหรับ ปี 2559 ยอดเงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 18.39 ล้ านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2559 บริ ษัทฯ มีการออกหุ้นกู้
จํานวน 2 ชุด มูลค่ารวม 400.0 ล้ านบาท และได้ นําเงินส่วนหนึ่งจากการออกหุ้นกู้มาชําระตัว๋ แลกเงินระยะสั ้นซึ่งมีเงินฝาก
เป็ นส่วนหนึ่งของหลักประกัน ส่งผลให้ จํานวนเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกัน ณ สิ ้นปี 2559 ลดลง สําหรับงวดหกเดือน
ปี 2560 เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ ประกันเท่ ากับ 60.31 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2559 เท่ากับ 17.75 ล้ านบาท
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มขึ ้น โดยมีเงินฝากธนาคารเป็ นส่วนหนึง่ ของหลักประกัน
8) อุปกรณ์
อุปกรณ์ ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย อุปกรณ์ สําหรับการตัดต่อ อุปกรณ์ สํานักงาน และเครื่ อง
ตกแต่งสํานักงานเป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยมีอปุ กรณ์ เท่ากับ 1.72 ล้ านบาท 3.05 ล้ านบาท 6.56 ล้ านบาท และ 7.39 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยอุปกรณ์ ณ สิ ้นปี
2558 เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เนื่องจาก มีการตกแต่งสํานักงานใหญ่ และซื ้อเครื่ องใช้ สํานักงานเพิ่ม ในขณะที่ปี 2559 บริ ษัทมี
การซื ้ออุปกรณ์ สํานักงานเพิ่มขึ ้นตามการเพิ่มขึ ้นของจํานวนพนักงาน ประกอบกับทางบริ ษัทฯ มีการซื ้อยานพาหนะสําหรับ
ใช้ ในการดําเนินงาน ส่งผลให้ จํานวนอุปกรณ์ ณ สิ ้นปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2558 โดยในงวดหกเดือนปี 2560 อุปกรณ์
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก ณ สิ ้นปี 2559 เนื่องจากมีการลงทุนใน Storage เพือ่ ใช้ สาํ หรับเก็บข้ อมูลคอนเทนต์
9) เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสิทธิ์
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสิทธิ์ เป็ นรายการเงินจ่ายล่วงหน้ าที่ บริ ษัทฯ จ่ายสําหรับค่าลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ ที่บริ ษัทฯ
ตกลงจะซื ้อหรื อต่ออายุ แต่ ณ สิน้ งวดบริ ษั ทฯ ยังไม่ได้ รับ สิทธิ์ ในคอนเทนต์ดังกล่าวจึงจัดประเภทเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้ า
ค่าสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ์จากเจ้ าของลิขสิทธิ์และทําการดาวน์โหลดคอนเทนต์แล้ ว รายการเงินล่วงหน้ า
ค่าสิทธิ์จะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2560 บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อ ยมีเงิ นจ่ ายล่วงหน้ าค่าสิทธิ์ เท่ากับ 0.13 ล้ านบาท 182.22 ล้ านบาท และ 149.99 ล้ านบาท
ตามลําดับ ทังนี
้ ้ เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ณ วันสิ ้นงวด ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขการชําระ
เงินและวันที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ์ ซึง่ เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา โดยสาเหตุที่เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสิทธิ์เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ในปี 2559 เนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องการชิงความได้ เปรี ยบในการแข่งขันในการจัดหาลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากผู้จําหน่าย รวมถึง
การต่ออายุสิทธิ์คอนเทนต์ที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ ใกล้ หมดอายุ เพื่อเป็ นการป้องกันการเข้ ามาแข่งขันจากผู้ประกอบการรายใหม่
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10) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้ วย ค่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์ทั ้งส่วนที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ริเริ่ มและส่วนที่นําเข้ าและซื ้อ
ั ญาที่ได้ รับสิทธิ์ โดย
จากเจ้ าของลิขสิทธิ์ ทั ้งนี ้ การตัดจําหน่ายค่าสิทธิ์คอนเทนต์ของบริ ษัทฯ ตัดโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุสญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อย มี สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เท่ากับ 234.11 ล้ านบาท 446.52 ล้ านบาท 1,023.02 ล้ านบาท และ 1,174.64 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ
32.06 ร้ อยละ 42.77 ร้ อยละ 60.33 และร้ อยละ 60.52 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ในระหว่างปี 2557 จนถึง ณ สิน้ ไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อยมี จํานวนสินทรัพ ย์ ไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการลงทุนในสิทธิ์คอนเทนต์จํานวนมากอย่างต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว โดยในปี
2557 2558 2559 และในงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 296.45 ล้ านบาท 339.69
ล้ านบาท 965.26 ล้ านบาท และ 446.87 ล้ านบาท ตามลําดับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม และ
เป็ นการรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิ ้นปี 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 มีดงั นี ้
(ล้ านบาท)

31 ธัน วาคม 2557 31 ธัน วาคม 2558 31 ธัน วาคม 2559 30 มิถ ุน ายน 2560

ค่าสิทธิ์รายการ – ราคาทุน

296.45

636.14

1,601.41

2,033.26

หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

(62.34)

(189.62)

(571.38)

(851.61)

-

(7.09)

(7.01)

(7.01)

234.11

446.52

1,023.02

1,174.64

1 – 5 ปี

1 – 5 ปี

1 – 5 ปี

1 – 5 ปี

234.11

446.52

ไม่ ม ีภ าระผูก พัน

ไม่ ม ีภ าระผูก พัน

หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
ราคาตามบัญชี – สุท ธิ
อายุสิทธิ์โดยเฉลี่ย
มูล ค่ าที่ต ดิ ภาระคํา้ ประกัน
วงเงิน สิน เชื่อ ณ สิน้ งวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 234.11 ล้ านบาท และ 446.52 ล้ านบาท
ติดภาระคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริ ษัทได้ รับจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 30
้ านวน ไม่มีภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อใด
มิถนุ ายน 2560 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทังจํ
นอกจากการตัดจําหน่ายค่าสิทธิ์รายการแล้ ว บริ ษัทฯ มีการตัง้ ค่าเผื่อการด้ อยค่าสําหรับค่าลิขสิทธิ์ในกรณี
้ าเผื่อการด้ อยค่าของค่าลิขสิทธิ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 2559 และ ณ วันที่ 30
ที่พบข้ อบ่งชี ้ตามนโยบายการตังค่
มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ มีการตั ้งค่าเผื่อการด้ อยค่าสําหรับค่าสิทธิ์รายการ จํานวน 7.09 ล้ านบาท 7.01 ล้ านบาท และ 7.01
ล้ านบาท ตามลําดับ
ทังนี
้ ้ นโยบายการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของค่าลิขสิทธิ์ เป็ นดังนี ้
รายการ

การตัง้ ค่ าเผื่อ การด้ อ ยค่ า

- กรณีที่มีข้อบ่งชี ้ว่าไม่สามารถทํารายได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื ้อ

ตั ้งค่าเผื่อการด้ อยค่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าสุทธิทางบัญชี

- กรณีที่มีข้อบ่งชี ้ว่าไม่สามารถทํารายได้ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซื ้อ

ตั ้งค่าเผื่อการด้ อยค่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าสุทธิทางบัญชี

- กรณีที่มีข้อบ่งชี ้ว่าไม่สามารถทํารายได้ ภายในระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ซื ้อ

ตั ้งค่าเผื่อการด้ อยค่าร้ อยละ 100 ของมูลค่าสุทธิทางบัญชี
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11) สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นรายการแสดงผลต่างชัว่ คราวระหว่างการประเมินภาษี จากกําไรทาง
บัญชีกับกําไรตามเกณฑ์ภาษี อากร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 รายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
เท่ากับ 0.82 ล้ านบาท และ 1.14 ล้ านบาท ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 4.80 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ ผลต่าง
ชัว่ คราวที่เกิดขึ ้นโดยส่วนใหญ่เกิดจาก สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และผลประโยชน์
ทางภาษีจากผลขาดทุนในบริ ษัทย่อย
12) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 6.11 ล้ านบาท 19.16 ล้ านบาท 19.14 ล้ านบาท และ 17.64 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์
ไม่ หมุน เวีย นอื่ นประกอบ เงินมัด จําจ่ายล่วงหน้ าสําหรั บค่ าจ้ างผลิตรายการ The Andrew Show เป็ นหลัก โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นการดําเนินการในนามบริ ษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย โดยเงินมัดจําจ่ายล่วงหน้ าดังกล่าว
จะถูก รั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยตามจํ า นวนตอนรายการที่ ได้ มี ก ารออกอากาศแล้ ว สํ า หรั บ ส่ ว นประกอบอื่ น ของสิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียนอื่น ได้ แก่ เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้ าค่าเช่าสํานักงาน และเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าเบี ้ยประกัน เป็ นต้ น
แหล่ งที่ม าของเงิน ทุน
หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
เท่ากับ 539.11 ล้ านบาท 659.57 ล้ านบาท 1,147.19 ล้ านบาท และ 1,311.84 ล้ านบาท ตามลําดับ หนี ้สินส่วนใหญ่ ของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอยู่ในรูปของหนี ้สินหมุนเวียน ได้ แก่ 1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากธนาคาร ซึ่งคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 38.73 ร้ อยละ 47.55 ร้ อยละ 24.17 และร้ อยละ 27.98 ของหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2557 2558 2559 และ ณ สิ ้น
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ตามลําดับ และ 2) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น คิดเป็ นร้ อยละ 24.99 ร้ อยละ 4.42 ร้ อยละ 5.14 และ
ร้ อยละ 3.03 ของหนีส้ ินรวม ณ สิ ้นปี 2557 2558 2559 และ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ตามลําดับ โดยรายการหนีส้ ินที่
สําคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีดงั นี ้
1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้น
ณ สิ ้นปี 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มียอดเงินเบิกเกินบัญชี
และเงิ น กู้ ยื ม ระยะสัน้ จากสถาบัน การเงิ น เท่ า กั บ 282.88 ล้ า นบาท 496.37 ล้ า นบาท 409.80 ล้ านบาท และ 543.16
ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ สามารถจําแนกรายละเอียดได้ ดงั นี ้
เงิน เบิก เกิน บัญชีแ ละเงิน กู้ย ืม ระยะสัน้
(ล้ านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้ าหนี ้แฟคเตอริ่ง
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

31 ธัน วาคม 2557

31 ธัน วาคม 2558

31 ธัน วาคม 2559

30 มิถ ุน ายน 2560

31.04

-

-

-

-

225.82

364.35

493.16

3.68

32.21

45.45

50.00

248.16

238.34

-

-

282.88

496.37

409.80

543.16
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เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิน กู้ ยื ม ระยะสัน้ จากสถาบัน การเงิ น ประกอบด้ ว ย 1) เงิน เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นาคาร
2) เจ้ าหนี ้แฟคเตอริ่ ง 3) ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และ 4) ตัว๋ แลกเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2557 เท่ากับ
213.49 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.47 โดยเกิดจากการใช้ แฟคเตอริ่ งและตัว๋ สัญญาใช้ เงินเพื่อลงทุนในสิทธิ์คอนเทนต์
เพิ่มเติม เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนต์
เท่ากับ 339.69 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ณ สิ ้นปี 2559 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินลดลงจาก
ณ สิ น้ ปี 2558 เท่ ากับ 86.57 ล้ านบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 17.44 เนื่ อ งจากในระหว่างปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี ก ารออกหุ้นกู้
จํานวน 2 ชุด มูลค่า 400.00 ล้ านบาท โดยได้ นําเงินจํ านวนหนึ่งที่ ได้ จากการออกหุ้นกู้มาชํ าระตั๋วแลกเงิน และ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 จํานวนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2559 เท่ากับ 133.36 ล้ านบาท จาก
การเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้แฟคเตอริ่ ง โดยบริ ษัทฯ ได้ รับวงเงินแฟคเตอริ่ งจากธนาคารเพิ่มขึ ้นในระหว่างงวด โดยนํามาใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และลงทุนในสิทธิ์คอนเทนต์เพิ่มเติม
2) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ย อดเจ้ า หนี ก้ ารค้ า และเจ้ า หนี อ้ ื่ น ณ สิ น้ ปี 2557 2558 2559 และ ณ วัน ที่ 30
มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 182.47 ล้ านบาท 46.14 ล้ านบาท 87.26 ล้ านบาท และ 58.53 ล้ านบาท ตามลําดับ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
(ล้ านบาท)
เจ้ าหนี ้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
รวมเจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
รวมเจ้ าหนี ้อื่น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
รวมค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รวม

31 ธัน วาคม 2557

31 ธัน วาคม 2558

31 ธัน วาคม 2559

30 มิถ ุน ายน 2560

63.65
113.01
176.66

32.02
6.14
38.16

9.82
23.88
33.70

0.78
13.07
13.85

0.38
0.22
0.60

2.34
2.34

33.26
33.26

13.46
13.46

5.20
5.20
182.47

5.64
5.64
46.14

0.01
20.29
20.30
87.26

31.22
31.22
58.53

ณ สิ ้นปี 2558 เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ลดลงจาก ณ สิ ้นปี 2557 เท่ากับ 136.33 ล้ านบาท เนื่องจากการ
การจ่ายชําระค่าลิขสิทธิ์ คอนเทนต์แก่เจ้ าหนีก้ ารค้ าต่างประเทศ และจ่ายชํ าระเจ้ าหนีจ้ ากกิจการที่เกี่ ยวข้ องกันเป็ นหลัก
เนื่องด้ วยธุรกิจให้ บริ การและจําหน่ายลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ถือเป็ นธุรกิจหลัก บริ ษัทฯ จึงให้ ความสําคัญต่อเงื่อนไขสัญญากับ
เจ้ าของคอนเทนต์เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการชําระค่าคอนเทนต์ และเพื่อให้ เกิดความน่าเชื่อถือและความได้ เปรี ยบใน
การทําสัญ ญา บริ ษั ท ฯ จึงกํ าหนดแนวทางในการชํ าระเงินและปฏิ บัติตามอย่างเคร่ งครั ด ซึ่งคอนเทนต์ ที่ ซือ้ ในปี 2558
บริ ษัทฯ ได้ ชําระให้ กับเจ้ าของคอนเทนต์ตามกําหนด โดยเจ้ าหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี 2558 ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้ค่าแปล พากย์
และค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
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ณ สิ ้นปี 2559 เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2558 เท่ากับ 41.12 ล้ านบาท เนื่องจากการ
เพิ่ มขึน้ ของเจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนี อ้ ื่ นจากกิ จการที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกัน ซึ่งเป็ น หนี ท้ างการค้ าปกติ ที่ เกิ ดจากการผลิ ตและ
จํ าหน่ายผลิ ต ภัณ ฑ์ ห ลายโครงการในปี 2559 โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารว่าจ้ างผลิ ต วัต ถุดิบ เพื่ อนํ ามาประกอบเป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์
สําเร็ จรู ปสําหรับจําหน่าย ทั ้งนี ้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการจ่ายเช็คล่วงหน้ าก่อนถึงกําหนดชําระจะถูกบันทึกเป็ นรายการเจ้ าหนี ้
อื่น โดยนอกจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่เกิดจากโบนัสและดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ ถือเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2559
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่นลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2559 เท่ากับ 28.73 ล้ านบาท
จากการลดลงของเจ้ าหนี ้อื่นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน เนื่องจากเช็คจ่ายล่วงหน้ าที่ชําระแก่ผ้ ผู ลิตวัตถุดิบสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ในช่วงปลายปี 2559 ถึงกําหนดชําระ
3) ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยเท่ากับ 7.09 ล้ านบาท 20.81 ล้ านบาท 21.09 ล้ านบาท และ 24.25 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยภาษี ดงั กล่าวเป็ น
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งเพิ่มขึ ้นตามผลประกอบการที่เติบ โตขึน้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ปั จจุบนั อัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลของบริ ษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 20.00
4) เงินรับล่วงหน้ าค่าสิทธิ์
เงินรับล่วงหน้ าค่าสิทธิ์ เป็ นรายการเงินรับล่วงหน้ าที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากลูกค้ าผู้ซื ้อหรื อประสงค์จะต่ออายุสิทธิ์
คอนเทนต์ แต่ ณ วันสิ ้นงวด ผู้ซื ้อยังไม่ได้ รับสิทธิ์ ในคอนเทนต์ดงั กล่าว ทั ้งนี ้ เมื่อผู้ซือ้ ได้ รับสิทธิ์ในคอนเทนต์แล้ ว บริ ษัทฯ
จะรับรู้ เป็ นรายได้ ค่าสิทธิ์จากการให้ บริ การและจําหน่ายสิทธิ์คอนเทนต์ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษัทฯ มีเงินรับ
ล่วงหน้ าค่าสิทธิ์ จํานวน 71.70 ล้ านบาท
5) เงินกู้ยืมจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายการเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2558 เท่ากับ 36.31 และ 2.19 ล้ านบาท ตามลําดับ เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็ นการกู้ยืมจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ โดยเป็ นเงินกู้ยืมแบบชําระเมื่อทวงถาม ไม่คิดดอกเบี ้ย และไม่มีหลักประกันการกู้ยืม ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยได้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าวจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันในปี 2557 และได้ คืนเงินกู้ยืมครบทั ้งจํานวนในปี 2559
6) ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนําส่ง และสํารองค่าเบี ้ยปรับเงินเพิ่ม
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ ณ วันที่
30 มิ ถุน ายน 2560 เท่ ากับ 50.82 ล้ า นบาท 145.82 ล้ า นบาท และ 5.72 ล้ านบาท ตามลํ า ดับ โดยรายการหัก ภาษี ณ
ที่จ่ายรอนําส่งเป็ นรายการที่เกิดจากการซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึง่ ทางบริ ษัทฯ จะต้ องหักออกจากจํานวนเงินที่จ่ายชําระให้ กบั
ทางผู้ขายและนําส่งให้ กับกรมสรรพากร แต่เนื่องจากบริ ษั ทฯ ไม่ได้ ดําเนินการส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวแก่สรรพากร
ภายในกําหนด บริ ษัทฯ จึงต้ องเสียเบี ้ยปรับเงินเพิ่ม เพิ่มเติม ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ มีการประมาณการตั ้งสํารองค่าเบี ้ยปรับเงินเพิ่ม
สําหรับภาษี หกั ณ ที่จ่ายรอนําส่ง ณ สิ ้นปี 2559 เท่ากับ 22.07 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจ่ายภาษี หกั
ณ ที่จ่ายรอนําส่งและเบีย้ ปรับเงินเพิ่มดังกล่าวทัง้ จํานวนในเดือนมิถุนายน 2560 โดยรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง
จํานวน 5.72 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เป็ นรายการภาษี ท่ีเกิดขึ ้นตามงวดการดําเนินงานปกติ
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7) หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
เท่ากับ 3.78 ล้ านบาท 38.66 ล้ านบาท 71.19 ล้ านบาท และ 8.38 ล้ านบาท ตามลําดับ หนี ้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย
ภาษี มูลค่าเพิ่มเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ ภาษี มูลค่าเพิ่มเป็ นรายการภาษี ที่เกิดจากการซื ้อลิขสิทธิ์ คอนเทนต์และจะต้ องนําส่งให้ กับ
กรมสรรพากร ซึ่งประกอบด้ วยส่วนที่เป็ นรายการค้ างจ่ายและส่วนที่เป็ นรายการภาษี จากการซื ้อลิขสิทธิ์ในเดือนธันวาคม
และยังไม่ถึงกํ าหนดชําระ จึงเกิ ด เป็ นรายการดังกล่าวขึน้ และบัน ทึก อยู่ในรายการหนี ส้ ินหมุนเวีย นอื่น ทัง้ นี บ้ ริ ษั ทฯ ได้
ดําเนินการชําระภาษี ในส่วนที่ค้างจ่ายและครบกําหนดชําระทั ้งจํานวนในเดือนมิถุนายน 2560 คงเหลือเพียงจํานวน 8.38
ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ เป็ นรายการภาษีที่เกิดขึ ้นตามงวดการดําเนินงานปกติ
8) เงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เท่ากับ
22.56 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.18 ของหนี ้สินรวม โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและสต็อกสินค้ า โดยมีเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจําของบริ ษัทฯ รวมถึงสิทธิ การเช่า
ที่ดินของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน สิทธิ การเช่าพืน้ ที่ภายในห้ างสรรพสินค้ าของกรรมการเป็ นหลักประกัน และคํ ้าประกันโดย
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและกรรมการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วทั ้งจํานวนในปี
2558
9) หุ้นกู้
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริ ษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวจํานวน 2 ชุด มูลค่ารวม 400.0 ล้ านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุน การชําระหนี ้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินของบริ ษัท และนํามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับการดําเนินการของบริ ษัทฯ รวมถึงการจัดหาและลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ตลอดจนสิ่งบันเทิงต่างๆ เพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั ้งนี ้ หุ้นกู้ดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2561 และคํา้ ประกันโดย
กรรมการของบริ ษัทฯ
ในเดือนมิถุนายน 2560 บริ ษัทฯ มีการออกหุ้นกู้แบบให้ สิทธิ ผ้ ูถือตราสารหนี ้ในการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด
จํานวน 210.00 ล้ านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนธันวาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินไปชําระ
ภาษีค้างจ่ายแก่สรรพากร
ทั ้งนี ้ หุ้นกู้ทั ้งหมดมีข้อกําหนดในการดํารงอัตราส่วนของหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity
Ratio) ณ วัน สิ น้ งวดบัญ ชี รายไตรมาส ตามงบการเงิ นรายไตรมาสและ ณ วัน สิ น้ ปี บัญ ชี ตามงบการเงิ น รวมประจํ า ปี
ในอัตราส่วนไม่เกิน 4:1 (สี่ตอ่ หนึง่ )
10) สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
บริ ษั ท ฯ มี ก ารว่า จ้ า งผู้เชี่ ย วชาญภายนอกเพื่ อ คํ า นวณภาระผูก พัน ผลประโยชน์ ข องพนัก งานตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย และใช้ สมมติฐานประกอบการคํานวณ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ ้นของเงินเดือน เป็ นต้ น โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการตั ้งสํารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเท่ากับ 4.02 ล้ านบาท 4.58 ล้ านบาท 5.11 ล้ านบาท และ 8.51 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการตั ้งสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2.4.16 หน้ า 21

บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเ ดีย จํากัด (มหาชน)

ส่ วนของผู้ถ อื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 191.19 ล้ าน
บาท 384.41 ล้ านบาท 548.50 ล้ านบาท และ 629.08 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 26.18 ร้ อยละ 36.82 ร้ อยละ
32.35 และร้ อยละ 32.41 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 57.71 ล้ านบาท 190.51 ล้ านบาท 354.60 ล้ านบาท
และ 435.18 ล้ านบาท ตามลําดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2557 เท่ากับ 193.22 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุจากผลกําไรจาก
การดําเนินงานระหว่างปี 2558 ซึ่งบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิ ในปี ดังกล่าวเท่ากับ 133.40 ล้ านบาท ประกอบกับ
บริ ษัทฯ ได้ รับชําระลูกหนี ้ค่าหุ้นจํานวน 59.82 ล้ านบาท สําหรับปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 164.09
ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจากผลกําไรจากการดําเนินงานในระหว่างปี 2559 สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น
จาก ณ สิ ้นปี 2559 เท่ากับ 80.58 ล้ านบาท จากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจากผลการดําเนินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่มีกําไร
จากการดําเนินงานในงวดดังกล่าว
ในระหว่างปี 2557 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหุ้น อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ กําหนดนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษี จากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้นเป็ นหลัก และการจ่ายเงินปั นผลนั ้นจะต้ องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ ทั ้งนี ้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการ
ขยายธุรกิจ ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เห็นสมควร
กระแสเงิน สด
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

104.32

7.85

777.24

ม.ค. – มิ.ย.
2560
84.65

(551.51)

(207.81)

(1,046.03)

(434.02)

451.66

215.04

292.02

335.37

4.47

15.09

23.23

(14.00)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี
2560 เท่ากับ 104.32 ล้ านบาท 7.85 ล้ านบาท 777.24 ล้ านบาท และ 84.65 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 104.32 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกําไรสุทธิก่อนหักภาษี
สูงถึง 61.99 ล้ านบาท พร้ อมทังจํ
้ านวนเจ้ าหนี ้การค้ าที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 160.40 ล้ านบาท ในขณะที่ลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เพิ่มขึ ้นจํานวน 177.74 ล้ านบาท ในปี 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนินงานเท่ากับ 7.85
ล้ านบาท โดยถึงแม้ ว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้ างกําไรก่อนภาษี ได้ เพิ่มขึ ้น แต่จากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าจํานวน 177.88
ล้ านบาท ประกอบกับ การนํ า เงิ น ไปชํ าระเจ้ า หนี ก้ ารค้ า จํ า นวน 136.12 ล้ านบาท ส่ ง ผลให้ ก ระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
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ดําเนินงานลดลงอย่างมีนยั สําคัญในปี 2558 สําหรับปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เท่ากับ 777.24 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีสาเหตุสําคัญจากกําไรก่อนหักภาษี ที่สูงขึ ้น โดยในปี
2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรก่อนหักภาษี เท่ากับ 213.99 ล้ านบาท ประกอบกับการบวกกลับค่าตัดจําหน่ายจํานวน
388.85 ล้ านบาท และภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนําส่งจํานวน 117.07 ล้ านบาท และสําหรับงวดหกเดือน ปี 2560 เงินสดสุทธิ
ได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 84.65 ล้ านบาท โดยเกิดจากกําไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน 114.51 ล้ านบาท การบวก
กลับค่าตัดจําหน่ายในระหว่างงวดจํานวน 295.24 ล้ านบาท เป็ นหลัก ในขณะที่บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น
จํานวน 122.41 ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากการลงทุน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี
2560 เท่ากับ 551.51 ล้ านบาท 207.81 ล้ านบาท 1,046.03 ล้ านบาท และ 434.02 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2557
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 551.52 ล้ านบาท โดยเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจํานวน 296.45
ล้ านบาท จํานวนเงินให้ ก้ ูยืมเงิ นแก่บ ริ ษั ทที่ เกี่ ยวข้ องกันที่ เพิ่ มขึน้ จํานวน 112.63 ล้ านบาท และเงิน ให้ ก้ ูยืมแก่กรรมการ
ที่เพิ่มขึ ้นเท่ากับ 125.77 ล้ านบาท ในปี 2558 เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเหลือ 207.81 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยได้ รับเงินคืนจากการให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 38.00 ล้ านบาท รวมถึงเงินให้ ก้ ูยืมแก่กรรมการ
จํานวน 140.21 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยยังคงลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558
มีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเท่ากับ 339.69 ล้ านบาท ในปี 2559 เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
โดยเป็ นการใช้ เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นหลัก เท่ากับ 965.26 ล้ านบาท ประกอบการการจ่ายเงินล่วงหน้ าสําหรับ
การซือ้ สิท ธิ์ คอนเทนต์ จํานวน 182.09 ล้ านบาท สํ าหรั บ งวดหกเดือนปี 2560 เงินสดสุท ธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุน จํ านวน
434.02 ล้ านบาท โดยเป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 446.87 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้ า
ค่าซื ้อสิทธิรายการลดลงจาก ณ สิ ้นปี 2559 จํานวน 32.23 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่ใช้ เพื่อเป็ น
การลงทุนในสิทธิ์คอนเทนต์ ซึ่งถือเป็ นสินทรัพย์หลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยการได้ มาซึ่งสิทธิ์คอนเทนต์จะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั บริษัทฯ
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือน
ปี 2560 เท่ากับ 451.66 ล้ านบาท 215.04 ล้ านบาท 292.02 ล้ านบาท และ 335.37 ล้ านบาท ตามลําดับ ในปี 2557 เงินสด
้
านวน 254.51 ล้ าน
ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน มาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารจํ
บาท เพื่อนํามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและสําหรับลงทุนในคอนเทนต์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับเงินจากการออกหุ้นเพิ่ม
ทุนจํานวน 135.18 ล้ านบาท ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากธนาคารเพิ่มขึ ้น
213.49 ล้ านบาท เพื่อนํามาหมุนเวียนในธุรกิจและสํารองสําหรับการลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ประกอบกับได้ รับเงินจาก
ลูกหนี ้ค่าหุ้นจํานวน 59.82 ล้ านบาท ในขณะที่มีการชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 22.56 ล้ านบาท และชําระ
เงินกู้ยืมจากบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกันจํานวน 35.71 ล้ านบาท สําหรับปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสดจากการออกหุ้นกู้จํานวน
380.78 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนต์ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
มี การชําระคืนเงินเบิกเกิ น บัญ ชี และเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากธนาคารจํานวน 86.57 ล้ านบาท สําหรั บงวดหกเดือนปี 2560
บริ ษัทฯ มีเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 335.37 ล้ านบาท จากการใช้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นจํานวน 133.36 ล้ านบาท รวมถึงเงินสดได้ มาจากการออกหุ้นกู้จํานวน 202.01 ล้ านบาท เพื่อนํามา
ชําระภาษี ค้างจ่ายและเบี ้ยปรับเงินเพิ่มแก่สรรพากร
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อัต ราส่ ว นทางการเงิน ที่ส าํ คัญ
อัต ราส่ วนสภาพคล่ อ ง
หากพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่อง และสภาพคล่องหมุนเร็ ว จะเห็นว่าอยู่ในสัดส่วนค่อนข้ างตํ่า โดยอัตราส่วน
สภาพคล่องระหว่างปี 2557 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เท่ากับ 0.91 เท่า 0.78 เท่า 0.56 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลําดับ และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ระหว่างปี 2557 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เท่ากับ 0.39 เท่า 0.60 เท่า 0.45 เท่า และ 0.62 เท่า
ตามลําดับ ซึ่งชีใ้ ห้ เห็นถึงความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของการใช้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากธนาคาร ซึ่งเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญในปี 2558 เท่ากับ 213.49
ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทจําเป็ นต้ องมีเงินสํารองเพื่อใช้ ในการหมุนเวียนธุรกิจและลงทุนในสิทธิ์ คอนเทนต์ซึ่งเป็ นสินทรัพย์
หลักในการดําเนินธุรกิ จ เพื่อชิงความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ในขณะที่บริ ษัทฯ จะให้ เครดิตเทอมแก่ลูกค้ าประมาณ 30 150 วันต่องวดการชําระ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานและมีความจําเป็ นต้ องใช้ สินเชื่อและเงินกู้ยืม
ระยะสั ้นเพื่อชดเชยสภาพคล่อง สําหรับปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ วลดลงเนื่องจากการลดลงของลูกหนี ้ค้ างชําระที่เกิดจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันส่งผลให้ ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลดลง และสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ ้น จากการเพิ่มขึ ้นของ
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง Cash Cycle จะเห็ น ว่า มี แ นวโน้ มสู ง ขึ น้ โดยบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี Cash Cycle เท่ า กั บ
(52.82) วัน 23.92 วัน 202.06 วัน และ 107.21 วัน ในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 ตามลําดับ ในปี
2557 Cash Cycle เท่ากับ (52.82) วัน เนื่องจากมีเจ้ าหนี ้คงค้ างจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวนมาก โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ
มี การชํ าระคืนเจ้ าหนี ก้ ารค้ าให้ กับ กิ จการที่ เกี่ ย วข้ องกัน ส่งผลให้ Cash Cycle ในปี 2558 เท่ ากับ 23.92 วัน ทัง้ นี ้ Cash
Cycle มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น โดยมี สาเหตุสําคัญ มาจากลักษณะการดําเนินธุรกิ จคอนเทนต์ เนื่องจากในการซื ้อคอนเทนต์
บริ ษัทฯ ซื ้อจากต่างประเทศเป็ นหลัก และเพื่อให้ มีสมั พันธ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ขายคอนเทนต์ในต่างประเทศ บริ ษัทฯ
จึงให้ ความสําคัญต่อเงื่อนไขการชําระเงินและจ่ายชําระตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมํ่าเสมอ แต่ในขณะที่ลกั ษณะการทํา
สัญญาให้ สิทธิ์คอนเทนต์แก่ลกู ค้ า จะเป็ นการเก็บชําระตามงวดและให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ าประมาณ 30 – 150 วัน ส่งผลให้
เกิดระยะเวลาที่บริ ษัทฯ อาจขาดสภาพคล่องในการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ใช้ วงเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินเพื่อชดเชยสภาพคล่องในส่วนที่ขาด และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวนเงินเบิกเกิ นบัญ ชี และเงินกู้ยืม ระยะสั ้นจาก
สถาบันการเงิน เท่ากับ 282.88 ล้ านบาท 496.37 ล้ านบาท 409.80 ล้ านบาท และ 543.16 ล้ านบาท ตามลําดับ
อัต ราส่ วนวัด ประสิท ธิภ าพในการดําเนิน งาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 0.78 เท่า และ 0.52 เท่า และ
0.62 เท่า ตามลําดับ ซึ่งการหมุนในปี 2558 ช้ าลงกว่าปี 2557 เนื่องจากปริมาณสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ ้นระหว่างปี เช่น ลูกหนี ้
การค้ าและลูกหนีอ้ ื่นซึ่งเพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของยอดขาย รวมถึงสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของธุรกิจ
ในขณะที่ อัตราการหมุน เวียนของสินทรัพ ย์ ณ สิน้ ปี 2559 ดี ขึน้ จากปี 2558 เนื่ องจากปริ มาณลูกหนี ก้ ารค้ าจากกิ จการ
ที่เกี่ยวข้ องกันที่ลดลง 166.65 ล้ านบาท ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของรายได้ รวมที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญในปี 2559 ซึ่งเพิ่ม
จากปี 2558 เท่ากับ 389.14 ล้ านบาท สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่ากับ 0.59 เท่า
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เนื่องจากสินทรัพย์หลักในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทคือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังนั ้น จึงใช้ การคํานวณอัตราการ
หมุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เฉลี่ย) ในการอธิบายเพื่อสะท้ อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับลักษณะ
ธุรกิจดังกล่าวของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2557 2558 และ 2559 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เท่ากับ
1.90 เท่า 1.10 เท่า และ 0.99 เท่า ตามลําดับ การลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นสินทรัพย์หลักในการดําเนินงาน ที่บริ ษัทฯ ลงทุนเพื่อเพิ่มความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และรองรับการ
เติบโตในอนาคต โดยสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเท่ากับ 0.94 เท่า
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งวดหกเดือ น
ปี 2560
0.74

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.91

0.78

0.56

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.39

0.60

0.45

0.62

122.81

219.71

142.50

121.391

6.55

N/A

88.51

N/A

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)

182.18

195.79

28.95

14.181

Cash Cycle (วัน)

(52.82)

23.923

202.06

107.214

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.78

0.52

0.62

0.581

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เท่า) 5

1.90

1.10

0.99

0.921

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2.82

1.72

2.09

2.12

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)2

หมายเหตุ :

1
2

3

4

5

อัตราส่วนทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 คํานวณโดยวิธีปรับค่าให้ เป็ นรายปี (Annualize)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย คํานวณจากสินค้ าคงเหลือเฉพาะส่วนที่เป็ นผลิตภัณฑ์ ไม่นบั รวมลิขสิทธิ์คอนเทนต์เนื่องจากรายการดังกล่าวถูกจัด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
Cash Cycle ของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อย ในปี 2558 คํ านวณจาก ระยะเวลาเก็ บหนี เ้ ฉลี่ย หักด้ วย ระยะเวลาชํ าระหนี ้ เนื่ อ งจากในปี 2558
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้ อย ประกอบกับบริ ษัทฯ ไม่มีสินค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2557 และ 2558 เพราะต้ องการ
มุง่ เน้ นในธุรกิจให้ บริ การและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลัก ส่งผลให้ ไม่สามารถคํานวณระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยได้
Cash Cycle ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 คํานวณจาก ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย หักด้ วย ระยะเวลาชําระหนี ้ โดยใน
งวดหกเดือน ปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้ อย เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีโครงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วง
ดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อให้ Cash Cycle สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 สะท้ อนถึงการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงไม่ได้ รวมระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
ของงวดดังกล่าว
เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งใช้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ จึงเพิ่มการคํานวณอัตราการหมุนของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในการอธิบาย เพื่อให้ สะท้ อนถึงการดําเนินธุรกิจได้ อย่างชัดเจน โดยคํานวณจาก “อัตราการหมุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน =
รายได้ คา่ สิทธิ์ / สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เฉลี่ย)”

ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงิน ทุน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.82 เท่า 1.72 เท่า 2.09 เท่า และ 2.09 เท่า
ณ สิ ้นปี 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ตามลําดับ สําหรับการลดลงของอัตราส่วนหนี ้สินต่อผู้ถือหุ้น ณ
สิ ้นปี 2558 เป็ นผลของการเพิ่มขึน้ ของผลกํ าไรจากการดําเนิ นงานของบริ ษัทระหว่างปี 2558 ซึ่งมี ผลกํ าไรสุทธิ จากการ
ดําเนินงานเท่ากับ 133.40 ล้ านบาท ส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นเป็ น 384.41 ล้ านบาท และ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 1.72 เท่า สําหรับปี 2559 อัตราส่วนหนี ้สินต่อผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากใน
ปี 2559 บริ ษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จํานวน 2 ชุด มูลค่ารวม 400.00 ล้ านบาท ส่งผลให้ หนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ
สิ ้นปี 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,147.19 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับจํานวน 659.57 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 โดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2560 คงที่เท่ากับ ณ สิ ้นปี 2559
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ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ มี การออกหุ้นกู้จํ านวน 2 ชุด ในระหว่างปี 2559 และจํ านวน 1 ชุด ในงวดหกเดือ นปี 2560 ซึ่ง มี
ข้ อกํ าหนดให้ บ ริ ษัทฯ ต้ องดํารงอัตราส่วนของหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity Ratio) ณ วันสิน้ งวด
ั ชีของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่
บัญชีรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละไตรมาส ตามงบการเงินรวมรายไตรมาส และ ณ วันสิ ้นปี บญ
ละปี ตามงบการเงินรวมประจําปี ในอัตราส่วนไม่เกิน 4:1 (สี่ต่อหนึ่ง) โดยอัตราส่วนดังกล่าวของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ
ั ชีของปี 2559 และ ณ วันสิ ้นงวดบัญ ชีรายไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เท่ากับ 2.09 เท่าและ 2.09 เท่า ตามลําดับ ซึ่ง
วันสิ ้นปี บญ
เป็ นไปตามข้ อกําหนด
16.4

ปั จ จัยและอิท ธิพ ลที่อ าจมีผ ลต่ อ การดําเนิน งานหรื อ ฐานะการเงิน ในอนาคต
ความเสี่ยงจากการไม่ ไ ด้ ร ั บ สัญญาลิข สิท ธิ์ค อนเทนต์ จ ากต่ างประเทศ

ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ ถือเป็ นสินทรั พย์ สําคัญ ในการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ ที่สร้ างรายได้ หลัก ให้ กับบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การและจําหน่ายสิทธิ์
คอนเทนต์เท่ากับ 222.71 ล้ านบาท 373.57 ล้ านบาท 723.90 ล้ านบาท และ 518.57 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 73.16 ร้ อยละ 81.70 ร้ อยละ 85.53 และร้ อยละ 96.52 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ส่วนใหญ่
ั ญาเฉลี่ย 1 ปี – 5 ปี โดยหากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับ
ของบริ ษัทฯ เป็ นสิทธิ์ที่ได้ รับจากเจ้ าของลิขสิทธิ์โดยตรง ซึง่ ส่วนใหญ่มีอายุสญ
สิทธิ์ คอนเทนต์ เพิ่มเติม อาจมี ความเสี่ยงจากการขาดสินทรั พย์ หลักที่ใช้ ในการดําเนิ นงาน รวมถึงความสามารถในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ มีการวางแผนการลงทุนในสิทธิ์คอนเทนต์ล่วงหน้ า และติดต่อซื ้อ
สิทธิ์คอนเทนต์จากหลายบริ ษัท เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับสิทธิ์คอนเทนต์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการสร้ าง
ความสัม พั น ธ์ กั บ เจ้ าของสิ ท ธิ์ ค อนเทนต์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ค วามเข้ ม งวดในการชํ า ระเงิ น ตามกํ า หนด เพื่ อ รั ก ษา
ความสัมพันธ์ ที่ ดีในระยะยาว ซึ่งจะช่วยเสริ มเสถี ยรภาพในการดําเนิ นธุรกิ จและลดความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับ สัญ ญา
ลิขสิทธิ์คอนเทนต์
ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ ซื ้อคอนเทนต์จากผู้ผลิตต่างประเทศในรู ปของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยในปี 2558 2559 และในงวดหก
เดือนปี 2560 บริ ษัทฯ มีการลงทุนซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์และจ่ายชําระเป็ นเงินต่างประเทศเท่ากับ 339.69 ล้ านบาท 759.40
ล้ านบาท และ 429.56 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งจํานวนเงินลงทุนดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.54 ร้ อยละ 44.78 และ
ร้ อยละ 22.13 ของสินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ ดังนั ้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นอย่างดี จึงได้ มี
การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ ดําเนินการเปิ ดวงเงินสําหรับการทําสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (Forward Contract) ตั ้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็ นต้ นมา และได้ รับอนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 2560
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจมากขึ ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ลงได้
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ความเสี่ยงจากการไม่ ส ามารถจําหน่ ายลิข สิท ธิ์ค อนเทนต์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนถือเป็ นสินทรัพย์หลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามการ
ลงทุนในแต่ละปี โดยในปี 2557 2558 2559 และในงวดหกเดือนปี 2560 บริ ษัทฯ มีการลงทุนในลิขสิทธิ์ คอนเทนต์จํานวน
296.45 ล้ านบาท 339.69 ล้ านบาท 965.26 ล้ านบาท และ 446.87 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่งผลให้ จํานวนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 1,174.64 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าว จะถูกตัดจําหน่ายแบบเส้ นตรง
ตามอายุของสัญญาเริ่ มตั ้งแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ์ ดังนั ้น หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถสร้ างรายได้ จากลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่มี
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ โดยในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี
2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี ค่าตัดจํ าหน่ายเท่ากับ 62.35 ล้ านบาท 120.19 ล้ านบาท 388.85 ล้ านบาท และ 295.24
ล้ านบาท ตามลําดับ และจากจํานวนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังกล่าว ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่มีการ
ลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพิ่มเติมหรื อก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประมาณการค่าตัดจําหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2560 และ 2561 จะเท่ากับ 595.57 ล้ านบาท และ 500.84 ล้ านบาท ตามลําดับ
้ าเผื่อการด้ อยค่าในกรณีที่พบข้ อบ่งชี ้ตามนโยบาย
นอกจากการตัดจําหน่ายข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ จะพิจารณาตังค่
การตัง้ ค่าเผื่อการด้ อยค่าค่าลิขสิทธิ์ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษัทฯ มี การตัง้ ค่าเผื่อการด้ อยค่าสําหรับค่าสิทธิ์
้ ้ หากในอนาคตบริ ษัทฯ มีการพิจารณาตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าสําหรับลิขสิทธิ์ที่เข้ าเกณฑ์
รายการ จํานวน 7.01 ล้ านบาท ทังนี
การตั ้งค่าเผื่อตามนโยบายเพิ่มมากขึ ้น อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อย่างมีนยั สําคัญ
โดยจากการประมาณการในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถจํ าหน่ า ยลิ ขสิ ท ธิ์ ค อนเทนต์ ที่ มี อ ยู่ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560
ภายหลังจากวันที่ดงั กล่าว และไม่มีการลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพิ่มเติมหรื อก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสินทรัพย์
้ าเผื่อตามนโยบาย ณ สิ ้นปี
ไม่มีตัวตน บริ ษัทฯ จะต้ องพิจารณาตั ้งค่าเผื่อการด้ อยค่าสําหรับลิขสิทธิ์ ที่เข้ าเกณฑ์ การตังค่
2560 และ 2561 เท่ากับ 10.82 ล้ านบาท และ 57.65 ล้ านบาท ตามลําดับ
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว โดยคณะผู้บ ริ หารจะทําการ
ตรวจสอบการขายคอนเทนต์ และพิจารณาถึงแนวทางการดําเนิ นการ เพื่ อให้ การบริ หารจัดการคอนเทนต์ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ความเสี่ยงจากการไม่ ส ามารถเก็บ หนีจ้ ากลูก หนีก้ ารค้ า
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลกู หนี ้การค้ าสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 413.29 ล้ านบาท โดยในการขาย
คอนเทนต์ ให้ แก่ลูกค้ าจะมีลักษณะการทํ าสัญ ญาให้ สิทธิ์ และกํ าหนดการชําระเงินตามงวดและให้ เครดิตเทอมแก่ลูกค้ า
ประมาณ 30 – 150 วัน ดังนั ้น จํานวนลูกหนี ้การค้ าจึงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่าสิทธิ์ ทั ้งนี ้ หากบริ ษัทฯ
ไม่สามารถเก็บหนีจ้ ากลูกหนี ก้ ารค้ าได้ ตามกําหนดและเกิ ดเป็ นลูกหนีค้ ้ างนานที่ เข้ าเกณฑ์ การตั ้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษัทฯ จะต้ องพิจารณาตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ที่กําหนดในนโยบาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการติดตามการเก็บหนี ้จากลูกหนี ้การค้ า โดยฝ่ ายการเงินจะ
้ ลกู หนี ้ (AR aging Report) เพื่อส่งเรื่ องให้ ฝ่าย
ติดตามทวงถามลูกหนี ้ในเบื ้องต้ น พร้ อมทั ้งจัดทําและสรุ ปรายงานจัดชันอายุ
ขายทราบ ตรวจสอบและดําเนินการติดตามหนี ้ เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
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ความเสี่ย งจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุต สาหกรรมโฆษณา และการขยายตัว ของสื่อ โฆษณาประเภท
อื่น ๆ
ปั จจุบนั ธุรกิจสื่อโฆษณามีการแข่งขันสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยมีสื่อโฆษณารูปแบบ
ใหม่เพิ่มมากขึน้ อาทิ สื่ อโฆษณาผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ต (Internet) ตามหน้ าเว็บ ไซด์ (Website) หรื อสื่อโฆษณาตาม
รถสาธารณะ เช่ น รถไฟฟ้ า (BTS) รถไฟใต้ ดิ น (MRT) รถโดยสารด่ วนพิ เศษ (BRT) ช่ อ งทางการโฆษณารู ป แบบต่ า งๆ
ที่เพิ่มขึ ้น อาจส่งผลกระทบต่อราคาการเช่าช่วงเวลาโฆษณาทางช่องโทรทัศน์ ซึ่งเป็ นรายได้ หลักส่วนหนึ่งของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย อย่างไรก็ตาม จากข้ อมูลของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยพบว่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ยงั คงได้ รับความ
นิ ย มจากเจ้ าของผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ ษั ทตัวแทน (Agency) โดยในปี 2559 มี ก ารโฆษณาผ่ านสื่อโทรทัศน์ เท่ ากับ 71,009
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 65.81 ของมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ในประเทศไทย บริ ษัทฯ จึงคาดว่า
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา และการขยายตัวของสื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ เป็ นความเสี่ยงใน
ระดับตํา่ สําหรับบริ ษัทฯ
ความเสี่ยงจากการเข้ าสู่ธ ุร กิจ ของผู้ป ระกอบการรายใหม่
จากการเปลี่ยนแปลงในธุรกิ จสถานีโทรทัศน์ ไทยเมื่ อปี 2556 ที่ ผ่านมา ส่งผลให้ เกิด การเติบโตและการแข่งขัน
ที่สูงขึ ้นสําหรับผู้ประกอบการช่องสถานีโทรทัศน์ ตามมาพร้ อมกับการเติบโตของอุปสงค์ ต่อความต้ องการสิทธิ์ คอนเทนต์
เพื่อแพร่ ภาพผ่านช่องสถานีโทรทัศน์ อันเป็ นปั จจัยที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อย่างไรก็ดี
เมื่ อ มี ผ ลตอบแทนมากขึ น้ อาจทํ า ให้ ผู้ ประกอบการรายอื่ น เข้ ามาดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แข่ ง ขัน กั บ กลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ ว่ า จะเป็ น
ผู้ประกอบการช่องสถานีโทรทัศน์หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในธุรกิจให้ บริการและจําหน่ายสิทธิ์คอนเทนต์
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นอย่างดี และได้ หาแนวทางป้องกันโดยการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับ
เจ้ าของลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ รวมทัง้ การจัดทําสัญญาซื ้อลิขสิทธิ์ คอนเทนต์แบบได้ รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right)
และสัญญาเพื่อซื ้อลิขสิทธิ์แบบได้ รับสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวและได้ สิทธิ์ ในการเลือกลิขสิทธิ์ คอนเทนต์เป็ นบริ ษัทแรก (Output
้
บผิดชอบต่อผู้ซื ้อสิทธิ์คอน
Deal) นอกจากนี ้บริ ษัทยังรักษาเครดิตการชําระค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญาอย่างเข้ มงวด อีกทังการรั
เทนต์ โดยการคัดกรองและนําเสนอแต่คอนเทนต์ที่มีคุณภาพให้ กับลูกค้ า นอกจากนี ้ ผู้บริ หารของบริ ษัทยังมีวิสยั ทัศน์ที่ดี
และมีการเตรี ยมความพร้ อมในระยะยาว โดยการทําสัญญาซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ให้ ครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ จําหน่าย
สิทธิ์คอนเทนต์ในประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น พม่า ลาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตและลดความเสี่ยงจากการมี
ผู้เล่นรายใหม่เข้ ามาแข่งขัน
ความเสี่ยงของการลดลงของกําไรต่ อ หุ้น เนื่อ งจากจํานวนหุ้น ที่เ พิ่ม ขึน้ จากการเพิ่ม ทุน
ปั จจุบัน บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้ วเต็มมูลค่าเท่ากับ 200.00 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ จํานวน
400.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 164.09 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา
กําไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น ในการจดทะเบียนเข้ าตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ ประชาชนจํานวน 140.00 ล้ านหุ้น ส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนชํ าระแล้ วของบริ ษัทหลังการเสนอขายหุ้น เท่ ากับ 270.00
ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 540.00 ล้ านหุ้น ซึง่ จะส่งผลต่อเนื่องไปยังอัตรากําไรต่อหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลง 0.11
บาทต่อหุ้น เป็ น 0.30 บาทต่อหุ้น ดังนันการเสนอขายหุ
้
้ นสามัญแก่ประชาชนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้อาจส่งผลให้ อตั รากําไรต่อ
หุ้นของบริ ษัทฯ ลดลง หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถสร้ างรายได้ และกําไรสุทธิให้ มีอตั ราการเติบโตที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของ
จํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
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