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16.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

16.1  ภาพรวมของการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 โดยธุรกิจเร่ิมแรก คือ ธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด เช่น นํา้ด่ืมตรา “ภัทรพัฒน์” เสือ้ยิม้ให้พ่อ และสินค้าประเภท Boxset 
ตอ่มาในปี 2557 สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานกังาน 
กสทช.) ได้เปิดประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ ถือหุ้ น 
รายใหญ่ของบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากดั ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิ 
คอนเทนต์ จึงได้เปลี่ยนลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แทน ทัง้นี ้เพ่ือไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งและการแข่งขันของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน และความเกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
ประกอบกับทางผู้บริหารของบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด ต้องการเปลี่ยนไปดําเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น  
การให้เช่าอาคาร สํานกังาน เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้ซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์และย้ายพนกังานท่ีดแูลธุรกิจให้บริการและจําหน่าย
ลขิสิทธ์ิคอนเทนต์จากบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากดั มาดําเนินงานภายใต้บริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2557  

ทัง้นี ้ภาพรวมของความต่อเน่ืองในการประกอบธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ และ
บริษัท เจเคเอน็ แลนด์มาร์ค จํากดั ในปี 2557 ถึง 2559 เป็นดงันี ้ 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
(ล้านบาท) 

ในนาม บริษัท  เจเคเอ ็น แลนด์มาร์ค จาํกัด 
สาํหรับปี สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

ในนาม บริษัท  เจเคเอ ็น  
โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 
สาํหรับปี สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 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 

หมายเหต ุ: ข้อมลูปี 2557 - 2559 ของบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากดั เป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตามงบการเงินของผู้สอบบญัชี 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในนามบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด ในปี 2557 2558 และ2559 เท่ากับ 126.06  
ล้านบาท 0.28 ล้านบาท และ 0.24 ล้านบาท ตามลําดับ และในนามบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 234.11 
ล้านบาท 446.52 ล้านบาท และ 1,023.02 ล้านบาท ตามลําดบั  

 บริษัทฯ ได้ซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากดั ในปี 2557 มาอย่างถาวร แต่เน่ืองจากในปี 
2557 บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด มีสัญญาขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้กับลูกค้าบางราย จึงทําให้ต้องซือ้ลิขสิทธ์ิ 
คอนเทนต์จากบริษัทฯ เพื่อจําหน่าย ทําให้ ณ สิน้ปี 2557 บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเท่ากับ 
126.06 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภายหลงัสญัญากบัลกูค้าดงักล่าวสิน้สดุลง บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด ไม่ได้มีการ
ซือ้และขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพิ่มเติม เน่ืองจากต้องการดําเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2558 และ2559 ของบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากดั คือ สิทธ์ิการเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ไม่ใช่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เหมือนบริษัทฯ ในทางกลบักัน สินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์อย่างเต็มตัว จึงมีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้   
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- งบกําไรขาดทนุ  

งบแสดงกาํไรขาดทุน   
(ล้านบาท) 

ในนาม บจก. เจเคเอ ็น แลนด์มาร์ค 
สาํหรับปี สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

ในนาม บมจ. เจเคเอ ็น โกลบอล มีเดีย 
สาํหรับปี สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

รายได้คา่สิทธ์ิ 136.82 21.39 - 222.71 373.57 723.90 

รวมรายได้ 158.95 74.67 43.79 304.43 457.23 846.37 

กําไรสทุธิ 5.00  1.58 5.87 49.46 133.40 164.09 

 จากตารางแสดงงบกําไรขาดทุนข้างต้น รายได้ค่าสิทธ์ิของ บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด ในปี 2557 และ 
2558 เท่ากับ 136.82 ล้านบาท และ 21.39 ล้านบาท ตามลําดับ และของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 
222.71 ล้านบาท 373.57 ล้านบาท และ 723.90 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของรายได้ 
คา่สทิธ์ิ ตัง้แตปี่ 2557 จนถึงปี 2559  

 ทัง้นี ้ในปี 2557 และปี 2558 บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากดั ยงัคงมีรายได้ค่าสิทธ์ิ เน่ืองจากยงัมีสญัญาการให้
สิทธ์ิท่ียงัคงมีผลผกูพนักบัผู้ซือ้สิทธ์ิคอนเทนต์เดิม โดยภายหลงัสญัญาให้สิทธิดงักลา่วสิน้สดุลง บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค 
จํากัด ไม่มีการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์อีก ส่งผลให้ในปี 2559 ไม่มีรายได้ค่าสิทธ์ิท่ีเกิดจากธุรกิจ
ให้บริการคอนเทนต์ 

ในการดําเนินธุรกิจและแข่งขันในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ บริษัทฯ ถือเป็นหน่ึงในผู้ นําด้านการให้บริการและจัด
จําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําเร็จรูปอย่างครบวงจร โดยในปัจจบุนั บริษัทฯ มีการให้บริการและจดัจําหน่ายลิขสิทธิคอนเทนต์
ผ่านช่องทางต่างๆ  จํานวน  5 ช่องทาง ได้แก่  (1) ช่องสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  (DTT : Digital Terrestrial TV)  
(2) ช่องสถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม (Cable & Satelite) (3) ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบโฮมวิดีโอ (Home Video) เช่น 
แผ่น DVD หรือ Blu-ray (4) ถ่ายทอดผ่านช่องสญัญาณทีวีทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกวา่ระบบวิดีโอนออนดีมานด์ (Video on 
Demand) และ (5) สินค้าหรือผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ (Merchandise) 

ด้วยเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการและจดัจําหน่ายคอนเทนต์สําเร็จรูป บริษัทฯ จึงได้วา่จ้างทีมแปลและทีมพากย์ 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อแปลและพากย์คอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ ซือ้ รวมถึงการตดัต่อเนือ้หา
คอนเทนต์ท่ีได้สิทธ์ิมาเพ่ือให้พร้อมสําหรับการส่งมอบให้กับผู้ ซือ้คอนเทนต์ และนอกจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีได้รับจาก
ต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัมีคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ริเร่ิมขึน้ เพื่อเพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการด้าน
คอนเทนต์ เช่น สารคดีพระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช และสารคดี My Queen พระราชินี
ของเรา โดยได้มีการจําหน่ายให้กับลกูค้าทัง้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจประเภท Home 
Entertainment   

นอกจากการให้บริการด้านคอนเทนต์ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังดําเนินธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์สินค้าหรือบริการ ทางสถานีโทรทศัน์ระบบดาวเทียม ซึ่งเป็นสถานีโทรทศัน์ของกลุ่มบริษัท ในนามช่อง JKN 
Dramax และสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล โดยธุรกิจให้บริการเวลาโฆษณาดําเนินการในนามบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
จํากดั (มหาชน) บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากดั (บริษัทย่อย) และบริษัท เจเคเอน็ ไอเอ็มซี จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
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ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ จึงได้จดัโครงสร้างกลุ่มโดยนําบริษัทย่อยท่ีทําธุรกิจประเภทเดียวกนัรวมเข้า
อยู่ภายใต้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด, บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซ ี
จํากดั, บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากดั, และ บริษัท เจเคเอน็ นิวส์ จํากดั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียนในบริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัท ปัจจุบนับริษัทย่อยแต่ละบริษัทดําเนินธุรกิจดงันี ้1) บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด 
ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์แพร่ภาพผ่านระบบดาวเทียมและอินเตอร์เน็ต (Satellite และ IPTV) ในนามช่อง JKN Dramax 
รวมทัง้ธุรกิจให้บริการขายเวลาโฆษณาผ่านสถานีโทรทศัน์ 2) บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากดั ให้บริการและเป็นตวัแทนขาย
เวลาโฆษณาผ่านสถานีโทรทศัน์ 3) บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากดั อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจสถาบนัฝึกอบรม และ 4) บริษัท 
เจเคเอ็น นิวส์ จํากดั อยู่ระหวา่งการศกึษาธุรกิจช่องสถานีโทรทศัน์ข่าว 

บริษัทฯ ได้จดัโครงสร้างตามท่ีกลา่วมาแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 ดงันัน้เพ่ือให้การอธิบายเปรียบเทียบข้อมลู
ทางการเงินตา่งๆ สามารถสะท้อนภาพและอธิบายให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนมากขึน้ ทางบริษัทฯ จึงได้จดัทํารายงานข้อมลู
ทางการเงินรวมเสมือนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือใช้ใน
การเปรียบเทียบกบังบการเงินรวมท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และสําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินรวม
สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เช่นกนั 

จากการดําเนินธุรกิจท่ีกล่าวมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 304.43 
ล้านบาท 457.23 ล้านบาท และ 846.37 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีสาเหตหุลกัของการเพ่ิมขึน้ของรายได้มาจากการดําเนิน
ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึ่งเร่ิมดําเนินการในปี 2557 โดยรายได้ค่าสิทธ์ิในปี 2557 2558 และ 2559 
เท่ากับ 222.71 ล้านบาท 373.57 ล้านบาท และ 723.90 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 373.64 ล้านบาท และ 537.24 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งสาเหตกุารเพ่ิมขึน้ของ
รายได้รวมมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าสิทธ์ิเป็นหลกั 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ิมขึน้จาก 730.30 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 เป็น 1,043.98 ล้านบาท 
1,695.69 ล้านบาท และ 1,940.92 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ตามลําดบั เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นปัจจยัหลกั โดย ณ สิน้ปี 
2557 2558 2559 และ ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 234.11  
ล้านบาท 446.52 ล้านบาท 1,023.02 ล้านบาท และ 1,174.64 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการลงทนุในสินทรัพย์ไม่
มีตวัตนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการรองรับการเตบิโตของธรุกิจ  

หนีสิ้นรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 539.11 
ล้านบาท 659.57 ล้านบาท 1,147.19 ล้านบาท และ 1,311.84 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินรวมในปี 
2558 มีสาเหตจุากการเพ่ิมขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้จาก 282.88 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2557 เป็น 496.37 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 การเพ่ิมขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้เกิดจากบริษัทฯ มีการ
เบิกใช้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจและลงทุนในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์สําคญัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
สําหรับปี 2559 หนีสิ้นรวมเพ่ิมขึน้จากปี 2558 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ จํานวน 400.00 ล้านบาท เพ่ือนํามาชําระคืน
ตัว๋แลกเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการช่องสถานีโทรทศัน์ข่าวและลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และเพ่ิมขึน้เน่ืองจากบริษัทฯ  
มีการตัง้ประมาณการเบีย้ปรับและเงินเพ่ิมจากการไม่นําส่งภาษีแก่สรรพากรตามกําหนด และสําหรับงวดหกเดือนสิน้สุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ จํานวน 210 ล้านบาท เพ่ือนํามาชําระภาษีค้างจ่ายแก่สรรพากรทัง้จํานวน 
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โดยหนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงดงักล่าวเพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการใช้เงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ เพ่ือใช้เป็นสภาพคล่องหมนุเวียนในการดําเนินงาน ประกอบกบัมีเงิน
รับลว่งหน้าคา่สิทธ์ิจากการจําหน่ายและให้บริการสิทธ์ิคอนเทนต์แก่ลกูค้า 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ เน่ืองจากผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ่งมีผลกําไรสทุธิ
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสะสมเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองระหว่างปี 2557 จนถึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2560 โดยมีกําไรสะสมเท่ากับ 57.11 ล้านบาท 190.51 ล้านบาท 354.60 ล้านบาท และ 435.18 ล้านบาท ตามลําดับ 
ประกอบกับบริษัทฯ มีการเพ่ิมทุนในปี 2557 จาก 1.00 ล้านบาท เป็น 200.0 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั โดยในระหว่างปี 2557 จนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 191.19 ล้านบาท 384.41 ล้านบาท 548.50 ล้านบาท และ 629.08 ล้านบาท ตามลาํดบั 

16.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 รายได้ 

ในปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 304.43 ล้านบาท 457.23 ล้านบาท และ 
846.37 ล้านบาท ตามลําดบั การเพ่ิมขึน้ของรายได้รวมอย่างต่อเน่ืองมีสาเหตมุาจากการเติบโตของรายได้ค่าสิทธ์ิ อนัเป็น
ผลมาจากการขยายตวัของธุรกิจให้บริการและจดัจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยรายได้ค่าสิทธ์ิ
ในปี 2557 ถึงปี 2559 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 73.16 ร้อยละ 81.70 และร้อยละ 85.53 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในแต่ละปี ตามลําดบั สําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 
537.24 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2559 เท่ากบั 163.60 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเติบโตของรายได้คา่สิทธ์ิ ทัง้นี ้
สดัสว่นรายได้คา่สิทธ์ิสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 96.52 ของรายได้รวมในงวดดงักล่าว 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 - 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560  
มีรายละเอียดดงันี ้ 

ประเภทรายได้ 
งบการเงนิรวมสาํหรับปี สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวมสาํหรับงวดหกเดอืน  
สิน้สุดวันท ี่ 30 มิถุนายน 

2557 2558 2559 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่สทิธ์ิ 222.71 73.16 373.57 81.70 723.90 85.53 331.20 88.64 518.57 96.52 

รายได้จากการให้บริการ 18.45 6.06 82.49 18.04 79.23 9.36 39.71 10.63 16.27 3.03 

รายได้จากการขาย 62.54 20.54 0.05 0.01 38.56 4.56 0.24 0.06 0.87 0.16 

รวมรายได้ขายและบริการ  303.70 99.76 456.11 99.75 841.69 99.45 371.15 99.33 535.71 99.71 

รายได้อ่ืน 0.73 0.24 1.12 0.25 4.68 0.55 2.49 0.67 1.53 0.29 

รวมรายได้ 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. รายได้ค่าสิทธ์ิ  

รายได้ค่าสิทธ์ิ คือ รายได้ท่ีเกิดจากการจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แก่ลกูค้าเพื่อจดัจําหน่ายหรือเผยแพร่เนือ้หา
สาระผ่านช่องทางต่างๆ โดยกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการช่องสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล และระบบ
เคเบิลดาวเทียม ผู้ ประกอบการธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผู้ ประกอบการธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ทางอินเตอร์เน็ต  
โดยการให้สิทธ์ิแก่ลูกค้าจะจัดทําในรูปแบบสัญญาซึ่งอาจครอบคลุมประเภทการให้สิทธ์ิมากกว่า 1 ช่องทาง และมีอายุ
สญัญาตัง้แต ่1 – 5 ปี ซึง่บริษัทฯ จะรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้มีการทําสญัญาและส่งมอบคอนเทนต์ให้กบัลกูค้า และลกูค้าได้รับ
สิทธ์ิตามท่ีระบใุนสญัญาแล้ว โดยรายคา่สิทธ์ิแบ่งตามช่องทางการเผยแพร่ สําหรับปี 2557 - 2559 และสําหรับงวดหกเดือน
ปี 2559 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

ช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ 
งบการเงนิรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวมสาํหรับงวดหกเดอืน 
สิน้สุดวันท ี่ 30 มิถุนายน 

2557 2558 2559 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ให้สิทธ ิ์เผยแพร่เพ ียงหนึ่งช่องทาง           

Cabsat 95.18 42.74 4.54 1.22 57.95 8.01 29.19 8.81 124.81 24.07 

Home 1.88 0.84 39.24 10.50 233.82 32.30 83.86 25.32 119.52 23.05 

DTT 1.47 0.66 119.74 32.05 127.99 17.68 81.84 24.71 100.79 19.40 

 VOD 10.00 4.49 - - 7.99 1.10 2.68 0.81 25.87 4.99 

รวม 108.53 48.73 163.52 43.77 427.75 59.09 197.57 59.65 370.99 71.54 

ให้สิทธ ิ์เผยแพร่มากกว่าหนึ่งช่องทาง           

DTT / Cabsat 114.18 51.27 84.10 22.51 265.50 36.68 121.90 36.81 105.73 20.39 

DTT / VOD - - 32.85 8.79 - - - - - - 

Cabsat / Home - - -  25.65 3.54 11.65 3.52 - - 

Cabsat / VOD - - 45.10 12.08 - - - - - - 

Home / VOD - - 48.00 12.85 5.00 0.69 0.08 0.02 41.85 8.07 

รวม 114.18 51.27 210.05 56.23 296.15 40.91 133.63 40.35 147.58 8.07 

รวมรายได้ 222.71 100.00 373.57 100.00 723.90 100.00 331.20 100.00 518.57 100.00 

หมายเหต:ุ    ความหมายของอกัษรยอ่เก่ียวกบัช่องทางการเผยแพร่ 

  DTT หมายถงึ สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

  Cabsat หมายถงึ สถานีโทรทศัน์ระบบเคเบลิและระบบผ่านดาวเทียม 

  Home หมายถงึ ผลติภณัฑ์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เช่น แผน่ DVD, Blu-ray 

  VOD หมายถงึ ระบบช่องสญัญาณทางอินเตอร์เน็ต หรือระบบวดีิโอออนดีมานด์ 
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ในปี 2557 และปี 2558 รายได้ค่าสิทธ์ิเท่ากับ 221.71 ล้านบาท และ 373.57 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการ
เพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าสิทธ์ิในระหว่างปี 2558 มีปัจจัยหนุนจากการเปิดประมูลทีวีดิจิตอลจํานวน 24 ช่อง ของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานกังาน กสทช.) ส่งผลให้เกิดการ
เติบโตของอตุสาหกรรมและความต้องการคอนเทนต์ท่ีเพิ่มสูงขึน้ ทัง้นี ้รายได้ค่าสิทธ์ิท่ีเพ่ิมขึน้เป็นการซือ้เพ่ิมขึน้ของลกูค้า
รายเดิมเป็นหลกั ประกอบกับการเพ่ิมขึน้ของลูกค้ารายใหม่ โดยเป็นการซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ือเผยแพร่ในช่องทางทีวี
ดิจิตอล ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นนท์ และผ่านทางระบบวิดีโอออนดีมานด์ ด้วยปัจจยัดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายได้
คา่สทิธ์ิในปี 2558 เตบิโตจากปี 2557 อย่างมีสาระสําคญั โดยเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 68.49 จากปี 2557 

สําหรับปี 2559 รายได้ค่าสิทธ์ิเท่ากบั 723.90 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เท่ากับ 350.33 ล้านบาทจากปี 2558 รายได้ 
คา่สิทธ์ิเพิ่มขึน้เน่ืองจากในระหวา่งปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้กบัลกูค้ารายเดิมเพ่ิมขึน้
เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบโฮมเอน็เตอร์เทนเม้นท์ ประกอบกบัการจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้กบัลกูค้ารายใหม่ คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม ส่งผลให้รายได้ค่าสิทธ์ิในปี 2559 
เพ่ิมขึน้จากปี 2558 อยา่งมีนยัสําคญั  

สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ค่าสิทธ์ิเท่ากบั 518.57 ล้านบาท เ พิ่มขึ น้ จาก
งวดเดียวกนัในปี 2559 เท่ากบั 187.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.57 โดยส่วนหลกัมาจากการซือ้เพ่ิมขึน้ของลกูค้าราย
เดิม ประกอบกบัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จากลกูค้ารายใหม่ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ทัง้ในระบบดิจิตอล และระบบเคเบิล
และระบบผ่านดาวเทียม นอกจากนี ้รายได้ค่าสิทธ์ิยังเพิ่มขึน้จากการจําหน่ายลิขสิทธ์ิเพ่ือเผยแพร่ในช่องทางวิดีโอออนดี
มานด์ 

2. รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการ คือ รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองจากธุรกิจให้บริการเวลา เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
ทางช่อง JKN Dramax และช่องสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซึง่จะรับรู้รายได้เม่ือให้บริการโฆษณาเสร็จสิน้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 18.45 ล้านบาท 82.49 
ล้านบาท และ 79.23 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายได้จากการให้บริการในปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 64.04  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 347.10 เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการขายเวลาโฆษณาของช่อง JKN 
เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญั ประกอบกบัการขายเวลาโฆษณาของช่องโทรทศัน์ช่องอ่ืนเพิ่มขึน้  

สําหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 79.23 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก
ปี 2558 เท่ากบั 3.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.96 โดยสาเหตขุองการลดลงเป็นผลมาจากประกาศขอความ
ร่วมมือจาก สํานักงาน กสทช. ซึ่งได้รับมติจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  
ครัง้พิเศษท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ซึง่ได้กําหนดแนวปฏิบตัิสําหรับผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เสด็จสวรรคต โดยมีข้อความส่วนหนึ่ง
เพ่ือขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทศัน์ ให้งดการเผยแพร่รายการท่ีแสดงถึงความร่ืนเริงเป็นเวลา  
30 วัน และขอให้คํานึงถึงความเหมาะสม ซึ่งจากประกาศของ สํานักงาน กสทช. ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ให้บริการเวลาโฆษณาสินค้าแก่ลกูค้ารวมถึงลกูค้าหลายรายได้ชะลอการโฆษณาทางสถานีโทรทศัน์ ซึ่งผลกระทบดงักล่าว
กระทบทัง้อตุสาหกรรม แตเ่น่ืองจากในช่วงปลายปี 2559 บริษัทย่อยได้มีการให้บริการเวลาโฆษณาแก่ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจ
ประเภททัวร์ท่องเท่ียว ทําให้มีรายได้จากการให้บริการเข้ามาทดแทนส่วนท่ีได้รับผลกระทบในช่วงเดือนตุลาคม 2559  
สง่ผลให้รายได้จากการให้บริการในปี 2559 ลดลงเลก็น้อยจากปี 2558 
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สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 16.27 ล้านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันในปี 2559 เท่ากับ 23.44 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.03 โดยการลดลงของรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเหตุต่อ
เน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในช่วงปลายปี 2559 ซึ่งบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตามแนวทางของ ท่ีประชุม 
กสท. ครัง้ท่ี 37/2559 เม่ือวนัท่ี 31 ต.ค. 2559 ท่ีมีข้อความส่วนหนึ่งกําหนดแนวทางของรายการท่ีสามารถนํามาเผยแพร่ได้
ในช่วงระหว่างวันท่ี 19 พ.ย. 2559 ถึงวันท่ี 21 ม.ค. 2560 จึงเป็นเหตุให้ลูกค้าส่วนใหญ่ชะลอการซือ้โฆษณาทางช่อง
สถานีโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึงช่อง JKN Dramax ประกอบกับในงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ มีการขายเวลาโฆษณาของช่อง
โทรทศัน์อ่ืนน้อยลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

3. รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขาย คือ รายได้ท่ีเกิดจากการขายผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจคอนเทนต์ 
ของบริษัทฯ โดยการนําคอนเทนต์กลุ่ม JKN Original มาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์ “My King ในหลวงของเรา
...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร” หรือ “My Queen พระราชินีของเรา” นอกจากนีย้ังรวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ริเร่ิม
หรือได้รับสิทธ์ิมา อาทิเช่น นํา้ด่ืมตรา “ภทัรพฒัน์” หรือเสือ้ในโครงการ “คิดถึงพ่อ” บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการขายเม่ือได้
โอนความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัสําคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบัผู้ซือ้ 

รายได้จากการขายปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 62.54 ล้านบาท 0.05 ล้านบาท และ 38.56 ล้านบาท 
ตามลําดับ ในปี 2557 บริษัทฯ มีการขายผลิตภัณฑ์ท่ีริเร่ิมขึน้ หรือได้รับมอบสิทธ์ิ ซึ่งดําเนินการต่อเน่ืองมาจากปี 2556 
ประกอบด้วย นํา้ดื่มตรา “ภทัรพฒัน์” รวมถึงเสือ้และสินค้าตามโครงการต่างๆ เช่น เสือ้ในโครงการยิม้ให้พ่อ โดยรายได้จาก
การขายในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 อย่างมีนัยสําคัญ อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ ต้องการมุ่งเน้นในธุรกิจให้บริการและ
จําหน่ายสิทธ์ิคอนเทนต์ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีโครงการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือขายในปีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 
บริษัทฯ มีโครงการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม JKN Original เช่น ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เร่ือง “My King 
ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจํา นิรันดร” หรือ “My Queen พระราชินีของเรา” เป็นต้น ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ  
มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จากปี 2558 อยา่งมีนยัสําคญั 

สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 0.87 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก
งวดเดียวกนัของปี 2559 เท่ากบั 0.63 ล้านบาท เน่ืองจากการขายผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นโครงการท่ีเร่ิมในปลายปี 2559 

4. รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบีย้รับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อ่ืนเท่ากับ 
0.73 ล้านบาท 1.12 ล้านบาท และ 4.68 ล้านบาท ตามลําดบั สาํหรับงวดหกเดือนปี 2560 รายได้อื่นเท่ากบั 1.53 ล้านบาท 
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ต้นทนุและกาํไรข ัน้ต้น 

ประเภทรายได้ 
งบการเงนิรวมสาํหรับปี สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวมสาํหรับงวดหกเดอืน  
สิน้สุดวันท ี่ 30 มิถุนายน 

2557 2558 2559 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.  ธุรกิจขายสิทธ ิ์           

รายได้คา่สิทธ์ิ 222.71 100.00 373.57 100.00 723.90 100.00 331.20 100.00 518.57 100.00 

ต้นทนุคา่สิทธ์ิ 71.21 31.97 177.561 47.53 404.83 55.92 156.67 47.30 293.51 56.60 

กาํไรข ัน้ต้นธ ุรกิจขายสิทธ ิ์  151.50 68.03 196.01 52.47 319.07 44.08 174.53 52.70 225.06 43.40 

2.  ธุรกิจบริการโฆษณา           

รายได้จากการให้บริการ 18.45 100.00 82.49 100.00 79.23 100.00 39.71 100.00 16.27 100.00 

ต้นทนุการให้บริการ 97.69 529.49 19.881 24.10 23.17 29.24 14.80 37.27 7.942 48.80 

กําไรขัน้ต้นธรุกิจบริการโฆษณา (79.24) (429.49) 62.61 75.90 56.06 70.76 24.91 62.73 8.33 51.20 

3.  ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์           

รายได้จากการขาย 62.54 100.00 0.05 100.00 38.56 100.00 0.24 100.00 0.87 100.00 

ต้นทนุขาย 28.04 44.84 0.06 120.00 18.85 48.88 0.20 83.33 0.35 40.23 

กาํไรข ัน้ต้นธ ุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 34.50 55.16 (0.01) (20.00) 19.71 51.12 0.04 16.67 0.52 59.77 

หมายเหต:ุ  1  ต้นทุนค่าสิทธ์ิปี 2558 ท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2559 หวัข้อส่วนงานดําเนินงานมีต้นทุนการให้บริการแฝงอยู่ จํานวน 
24.95 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทนุค่าสิทธ์ิปี 2558 ท่ีเปิดเผยในหมายเหตดุงักล่าวมีมลูค่าสงูกวา่ความเป็นจริง 24.95 ล้านบาท และในขณะที่
ต้นทนุการให้บริการมีมลูคา่ต่ํากวา่ความเป็นจริง 24.95 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไมส่ง่ผลกระทบต่องบการเงิน 

 2  ต้นทุนค่าบริการสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 ท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 หัวข้อส่วนงาน
ดําเนินงาน เป็นต้นทนุที่ยงัไม่ตดัรายการระหว่างกันจํานวน 18.00 ล้านบาท เน่ืองจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินดงักล่าว มีการตดั
รายการระหว่างกันแบบรวม ไม่ได้แยกเป็นรายธุรกิจ จึงทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ดงักลา่วกบัข้อมลูที่เปิดเผยในตารางข้างต้น   

ธรุกิจขายสทิธ์ิ 

ต้นทุนค่าสิทธ์ิ ประกอบด้วย ค่าตดัจําหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป็นหลัก โดยในปี 2557 2558 และ 2559 
ต้นทุนค่าสิทธ์ิเท่ากับ 71.21 ล้านบาท 152.61 ล้านบาท และ 404.83 ล้านบาท ตามลําดบั การเพ่ิมขึน้ของต้นทุนค่าสิทธ์ิ
ในช่วงดังกล่าว เน่ืองจากต้นทุนค่าตัดจําหน่ายท่ีเพ่ิมขึน้ตามจํานวนสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีเพิ่มขึน้ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2559 
สําหรับงวดหกเดือนปี  2559 และ 2560 ต้นทุนค่าสิทธ์ิ เท่ากับ  156.67 ล้านบาท และ 293.51 ล้านบาท ตามลําดับ  
ซึง่เพ่ิมขึน้ตามจํานวนลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายสิทธ์ิในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 151.50 ล้านบาท 
220.96 ล้านบาท และ 319.07 ล้านบาท ตามลําดบั และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 กําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขาย
สิทธ์ิ เท่ากับ 174.53 ล้านบาท และ 225.06 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของกําไรขัน้ต้นสอดคล้องกับการเติบโต
ของรายได้ตามการขยายตวัของธรุกิจ และเน่ืองจากต้นทนุหลกัของธุรกิจขายสิทธ์ิเป็นคา่ตดัจําหน่าย ซึง่ตดัแบบเส้นตรงคงท่ี
ตามอายุสญัญา ในขณะท่ีบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในหลายช่องทาง
และหลายครัง้ อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึน้ของต้นทนุค่าตดัจําหน่ายอย่างมีนยัสําคญัในปี 2557 2558 2559 ซึ่งเท่ากบั 62.35 
ล้านบาท 120.19 ล้านบาท 388.85 ล้านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 ซึ่งเท่ากับ 147.29 
ล้านบาท และ 295.24 ล้านบาท ตามลําดบั ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอตัรากําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายสิทธิลดลง 
โดยในปี 2557 2558 และ 2559 อตัรากําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายสิทธ์ิเท่ากับร้อยละ 68.03 ร้อยละ 59.15 และร้อยละ 44.08 
ตามลาํดบั และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 เท่ากบั ร้อยละ 52.70 และร้อยละ 43.40 ตามลาํดบั   
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ธรุกิจบริการโฆษณา 

ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ค่าเช่าเวลาโฆษณา และค่าบริการขึน้ช่องดาวเทียม เป็นหลกั โดยในปี 2557 
2558 และ 2559 ต้นทนุการให้บริการเท่ากบั 97.69 ล้านบาท 44.83 ล้านบาท และ 23.17 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ต้นทนุ
การให้บริการในปี 2557 จํานวน 97.69 ล้านบาท มีส่วนประกอบหลกัจากการเช่าเวลาออกอากาศของช่องสถานีโทรทัศน์
ระบบดาวเทียมจากบุคคลอ่ืนและจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั เพ่ือออกอากาศคอนเทนต์ของบริษัทฯ และเพื่อนําเวลาโฆษณา
ไปจําหน่าย อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ไม่มีการเช่าเวลาโฆษณาเพ่ือออกอากาศคอนเทนต์ มีเพียงการ
เช่าเวลาเพ่ือมาจําหน่ายเท่านัน้ ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการในปี 2558 และ 2559 ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยสําหรับปี 
2559 ต้นทุนการให้บริการลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 21.66 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจจากการเป็นตวัแทนจําหน่ายเวลาโฆษณา และมีต้นทนุหลกัคือการได้มาซึง่เวลาโฆษณาเพ่ือจําหน่าย ทัง้จากช่อง JKN 
และช่องสถานีโทรทศัน์อ่ืน โดยในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 บริษัทย่อยได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบการสถานีโทรทศัน์บนระบบ
ดาวเทียม จึงทําให้โครงสร้างต้นทนุหลกัเปลี่ยนไป โดยประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ 
คา่บริการขึน้ช่องดาวเทียม และต้นทนุการได้มาซึง่เวลาโฆษณาของช่องสถานีโทรทศัน์อ่ืน ส่งผลให้มีต้นทนุการบริการลดลง
จากปี 2558 สําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 ต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 14.80 ล้านบาท และ 7.94 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยในงวดหกเดือนปี 2560 ต้นทุนการให้บริการลดลงตามรายได้จากการให้บริการท่ีลดลง ประกอบกบับริษัท
ยอ่ยมีการซือ้เวลาโฆษณาจากช่องสถานีโทรทศัน์อ่ืนน้อยลง 

กําไรขัน้ต้นของธุรกิจบริการโฆษณาในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ (79.24) ล้านบาท 37.66 ล้านบาท และ 
56.06 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับปี 2557 ด้วยสาเหตท่ีุได้กล่าวไว้ข้างต้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทนุ
และมีอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ (529.49) โดยในปี 2558 และ 2559 อตัรากําไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริการโฆษณา เท่ากบั
ร้อยละ 45.65 และร้อยละ 70.76 ตามลําดับ สําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 อัตรากําไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริการ
โฆษณา เท่ากับร้อยละ 62.73 และร้อยละ 51.20 ตามลําดับ ทัง้นี  ้การลดลงของกําไรขัน้ต้นในงวดหกเดือนปี 2560 
เน่ืองจากรายได้จากการให้บริการท่ีลดลงในช่วงดงักลา่ว 

ธรุกิจขายผลิตภณัฑ์ 

ต้นทุนขาย ประกอบด้วย ต้นทุนการว่าจ้างผลิตสินค้า ซึ่งในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ผลิตจาก
ภายนอกเพ่ือผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ ทัง้นี ้ต้นทุนขายในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 28.04 ล้านบาท 0.06 ล้านบาท 
และ18.85 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเปล่ียนแปลงของต้นทุนขายในช่วงดงักล่าว สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
รายได้จากการขายท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในปี 2558 เน่ืองจาก บริษัทฯ ต้องการมุ่งเน้นการทําธุรกิจให้บริการ
และจําหน่ายสิทธ์ิคอนเทนต์ ประกอบกับในปีดงักล่าว บริษัทฯ ไม่มีโครงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใด สําหรับงวดหกเดือนปี 
2559 และ 2560 ต้นทนุขายเท่ากบั 0.20 ล้านบาท และ 0.35 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เน่ืองจาก
ในงวดหกเดือนแรกของปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีโครงการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ 

กําไรขัน้ต้นของธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 55.16 ล้านบาท (0.01) ล้านบาท และ 
19.71 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นในช่วงดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 55.16 ร้อยละ (20.00) และร้อยละ 51.12 
ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 กําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.04 ล้านบาท และ 
0.52 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบั ร้อยละ 16.67 และร้อยละ 59.77 ตามลําดบั  
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ค่าใช้จ่าย 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย  

ประเภท  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งบการเงนิรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิรวมสาํหรับงวดหกเดือน  

สิน้สุดวันท ี่ 30 มิถุนายน  

2557 2558 2559 2559 2560 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยในการจดังาน 
(Event) 

2.47 37.63 0.96 9.78 10.63 68.49 0.02 1.25 0.39 10.11 

คา่โฆษณา 
และประชาสมัพนัธ์ 

0.98 14.90 7.97 80.94 4.36 28.07 1.26 78.67 3.19 82.22 

อ่ืนๆ 3.12 47.47 0.91 9.28 0.54 3.44 0.32 20.08 0.30 7.67 

รวม 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

6.57 100.00 9.84 100.00 15.53 100.00 1.60 100.00 3.88 100.00 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2557 2558 และ 2559 จํานวน 6.57 ล้านบาท 9.84 ล้านบาท 
และ 15.53 ล้านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 จํานวน 1.60 ล้านบาท และ 3.88 ล้านบาท 
ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายหลัก ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event) และค่าประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์  
เม่ือพิจารณาจากงบการเงินปี 2557 2558 และ 2559 ค่าใช้จ่ายในการจดังาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.63 ร้อยละ 9.78 
และร้อยละ 68.49 ของค่าใช้จ่ายในการขายรวม ตามลําดบั และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.25 
และร้อยละ 10.11 ของค่าใช้จ่ายในการขายรวม ตามลําดบั และ (2) ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ โดยในปี 2557 2558 
และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.90 ร้อยละ 80.94 และร้อยละ 28.07 ของคา่ใช้จ่ายในการขายรวม ตามลําดบั และสําหรับงวด
หกเดือนปี 2559 และ 2560 คดิเป็นร้อยละ 78.67 และร้อยละ 82.22 ของค่าใช้จา่ยในการขายรวม ตามลําดบั 

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายท่ีสําคญั ในการจดัอีเว้นท์เพื่อประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์
และสินค้าของบริษัทฯ ช่ืองาน “The Magic of Content” ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2557 ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
โดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 36.72 ของคา่ใช้จ่ายในการขายรวมปี 2557 

ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากับ 3.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 49.77 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจดังาน “The Magic Five” เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ท่ีศนูย์การค้าสยามพารากอน เพ่ือเป็นการ
โปรโมทคอนเทนต์และสินค้าใหม่ของบริษัทฯ รวมถึงการประกาศเก่ียวกบัการร่วมมือกนัระหว่างบริษัทฯ และสถานีโทรทศัน์
กองทพับกช่อง 5 (ททบ. 5) โดยนอกจากค่าใช้จ่ายในการจดังานดงักล่าวแล้ว การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์จํานวน 6.99 ล้านบาท ยงัถือเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสนบัสนนุการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขาย 

 สําหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 15.53 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท คิดเป็น
การเพ่ิมขึน้ร้อยละ 57.82 โดยมีสาเหตจุากคา่ใช้จ่ายในการจดั Event เป็นหลกั ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจดั Event เพ่ือ
โปรโมทคอนเทนต์ สินค้า และผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิเช่น งาน JKN Mega Showcase เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 
ท่ี โรงละครอักษรา หรืองาน  Event “King Bhumibol of Thailand : The People’s King ในหลวงในดวงใจ” เม่ือวัน ท่ี  
8 พฤศจิกายน 2559 ซึง่จดัขึน้ท่ี โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เป็นต้น 

 สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 3.88 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2559 
เท่ากบั 2.28 ล้านบาท โดยมีสาเหตจุากการมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพิ่มขึน้  
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คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  

ประเภทค่าใช้ จ่าย 
ในการบริหาร 

งบการเงนิรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิรวมสาํหรับงวดหกเดือน  

สิน้สุดวันท ี่ 30 มิถุนายน  

2557 2558 2559 2559 2560 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยพนกังานและผู้บริหาร 9.86 34.57 19.42 40.58 35.33 37.02 14.24 37.88 28.47 36.47 

คา่ท่ีปรึกษา 5.12 17.95 5.60 11.69 9.68 10.14 4.36 11.60 7.70 9.86 

คา่ภาษีและเบีย้ปรับ 0.32 1.10 0.71 1.48 29.32 30.72 8.99 23.91 22.42 28.73 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 0.09 0.32 1.02 2.13 1.62 1.70 1.62 4.31 8.36 10.71 

อ่ืนๆ 13.14 46.06 21.11 44.12 19.49 20.42 8.38 22.30 11.11 14.23 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  28.53 100.00 47.86 100.00 95.44 100.00 37.59 100.00 78.06 100.00 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 28.53 ล้านบาท 47.86  
ล้านบาท และ 95.44 ล้านบาท ตามลําดบั และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 คา่ใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 37.59 
ล้านบาท และ 78.06 ล้านบาท ตามลําดับ  ค่าใช้จ่ายหลักในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย  
(1) ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร อาทิเช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส ซึ่งในปี 2557 2558 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 
34.57 ร้อยละ 40.58 และร้อยละ 37.02 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม ตามลําดบั และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 
2560 คิดเป็นร้อยละ 37.88 และร้อยละ 36.47 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม ตามลําดบั และ (2) ค่าท่ีปรึกษา อาทิเช่น  
คา่สอบบญัชีของผู้สอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย โดยในปี 2557 2558 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 
17.95 ร้อยละ 11.69 และร้อยละ 10.14 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม ตามลําดบั และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 
2560 คดิเป็นร้อยละ 11.60 และร้อยละ 9.86 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม ตามลาํดบั   

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2558 เพ่ิมขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 19.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.75 เน่ืองจาก 
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปรับโครงสร้างองค์กร และมีการรับพนกังานทัง้ในระดบัปฏิบติังานและระดบับริหาร
เพ่ิมขึน้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและรองรับการขยายตวัของธุรกิจ รวมถึงการปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนกังาน
เดิม นอกจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเช่าสํานักงานใหม่ (อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี 
ศาลายา) เพื่อใช้เป็นอาคารสํานักงาน เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 จากบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด ซึ่งเดิมบริษัทฯ  
เช่าอาคารสํานกังานในบริเวณอ่ืนท่ีมีพืน้ท่ีไม่สะดวกต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
จํานวน 9.48 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2559 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เท่ากับ 47.58 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 99.41 เน่ืองจาก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรับพนกังานเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ รวมถึงค่าเช่าอาคารสํานกังานท่ีเพ่ิมขึน้
จากปี 2558 เน่ืองจากปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานตัง้แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม ในขณะท่ีปี 
2558 เป็นบริษัทฯ เร่ิมจ่ายค่าเช่าตัง้แต่เดือนมิถุนายน โดยก่อนหน้านัน้เช่าท่ีอ่ืน ซึ่งมีขนาดสํานกังานท่ีเล็กกว่า นอกจากนี ้
อีกเหตผุลท่ีสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2559 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 อย่างมีนยัสําคญั คือ ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้นําสง่
คา่ภาษีท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ปลายปี 2558 และท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี 2559 แก่สรรพากรตามกําหนด บริษัทฯ จึงมีการตัง้ประมาณ
การเบีย้ปรับ และเงินเพ่ิมเน่ืองจากการยื่นภาษีลา่ช้า จึงเป็นอีกเหตผุลหนึ่งท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2559 เพ่ิมจากปี 2558 
อยา่งมีนยัสําคญั 
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สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 78.06 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก
งวดเดียวกันของปี 2559 เท่ากับ 40.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.66 โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึน้ของ (1) ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังานและผู้บริหาร ท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากบริษัทมีการรับพนกังานเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ (2) การตัง้
สํารองค่าเบีย้ปรับและเงินเพ่ิมเน่ืองจากการนําส่งภาษีล่าช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการชําระคืนแล้วทัง้จํานวนในเดือน
มิถนุายน 2560 และ(3) การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มของลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระ ซึ่งเป็นการตัง้ตามนโยบายค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีการติดตามการชําระหนีข้องลกูค้าทกุรายอย่างตอ่เน่ือง 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 

ปี 2557 – 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 10.40 ล้านบาท 34.68 ล้านบาท 74.56 
ล้านบาท ตามลําดบั และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 35.29 ล้านบาท และ 38.99 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการใช้เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน เงินเบกิเกินบญัชี ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ ตัว๋สญัญาใช้เงิน แฟคเตอร่ิง และหุ้นกู้  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึน้ในปี 2558 เท่ากับ 24.28 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2557 
เน่ืองจากมีการขยายวงเงินสินเช่ือระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ เพื่อใช้เป็นสภาพคล่องในการดําเนินงาน และรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเท่ากับ 
496.37 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 282.88 ล้านบาท ในปี 2557 

สําหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึน้จากปี 2558 เท่ากับ 39.88 ล้านบาท 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทางการเงินจากหุ้ นกู้ ท่ีออกในระหว่างปี 2559 โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้ นกู้ จํานวน 2 ชุด มูลค่ารวม 
400.00 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือนํามาลงทุนในโครงการช่องสถานีข่าว รวมถึงลงทุนในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการแขง่ขนั และชําระคืนเงินตัว๋สญัญาใช้เงินระยะสัน้ 

สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 38.99 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปี 
2559 เท่ากับ 3.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.45 เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการออกหุ้ นกู้ จํานวน 
400.00 ล้านบาท ท่ีออกในเดือนกรกฎาคมปี 2559 ประกอบกับการใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบัน
การเงินเพ่ิมขึน้  

กาํไรสุทธ ิ และอัตรากาํไรสุทธ ิ 

จากผลการดําเนินงานท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิสําหรับปี 2557 2558 และ 2559 
เท่ากบั 49.46 ล้านบาท 133.40 ล้านบาท และ 164.09 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเพ่ิมขึน้ของกําไรสทุธิเป็นผลมาจากการ
เติบโตของธุรกิจส่งผลให้มีรายได้รวมและกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สําหรับปีดังกล่าวเท่ากบั ร้อยละ 16.24 ร้อยละ 29.17 และร้อยละ 19.38 ตามลําดบั โดยในปี 2559 ต้นทนุขายและบริการ
เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัจากต้นทุนค่าตดัจําหน่ายสิทธ์ิ ประกอบกบัการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายโดยรวมท่ีเพ่ิมขึน้ จึงส่งผลให้
อตัรากําไรสทุธิในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 

สําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2560 กําไรสทุธิเท่ากบั 100.06 ล้านบาท และ 82.54 ล้านบาท ตามลําดบั โดย
การลดลงของกําไรสุทธิในงวดหกเดือนปี 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ มีต้นทุนค่าสิทธ์ิและบริการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญ 
ประกอบกับค่าใช้จ่ายโดยรวมท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้มีกําไรสทุธิลดลง ซึ่งการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุและค่าใช้จ่ายโดยรวมดงักล่าว 
ส่งผลให้อัตรากําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 ลดลงอย่างสอดคล้องกัน โดยอัตรากําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนปี 
2559 และ 2560 เท่ากบัร้อยละ 26.78 และร้อยละ 15.36 ตามลําดบั 
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อัตราผลตอบแทนผู้ถอืห ุ้น 

อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 46.35 ลดลงจากปี 2557 ซึง่เท่ากบัร้อยละ 50.93 เน่ืองจาก
ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นจํานวน 200.00 ล้านบาท จากเดิมในปี  2556 เท่ากับ 5.00  
ล้านบาท ซึง่มีทนุชําระแล้วจํานวน 1.25 ล้านบาท ประกอบกบัในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 133.40  
ล้านบาท ซึ่งอยู่ในรูปของกําไรสะสม ดงัจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสะสมเพ่ิมขึน้จาก 57.11 ล้านบาท ในปี 
2557 เป็น 190.51 ล้านบาท ในปี  2558 ซึ่งจากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 384.41  
ล้านบาท ในปี 2558 จากเดิมเท่ากบั 191.19 ล้านบาท ในปี 2557 

อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 35.18 ลดลง เม่ือเทียบกับปี 2558 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 46.35 
เน่ืองจากกําไรสะสมท่ีเพิ่มขึน้จากผลการดําเนินงานในปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิเท่ากับ 164.09  
ล้านบาท สง่ผลให้กําไรสะสมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2559 เท่ากบั 548.50 ล้านบาท สําหรับอตัราผลตอบแทน
ตอ่ผู้ ถือหุ้นสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 คํานวณโดยวิธีปรับคา่ให้เป็นรายปี เท่ากบัร้อยละ 28.04   

16.3 ฐานะการเงนิ 

 สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
เท่ากบั 730.30 ล้านบาท 1,043.98 ล้านบาท 1,695.69 ล้านบาท และ 1,940.92 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญั
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธ์ิ  
โดยรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2557 2558 2559 และ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 4.93 ล้านบาท 20.02 ล้านบาท 43.25 ล้านบาท และ 29.25 ล้านบาท ตามลําดับ  
โดยประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

2) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2557 2558 2559 และ ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีรายการลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นเท่ากับ 196.36 ล้านบาท 373.22 ล้านบาท 299.45 ล้านบาท และ 413.50 ล้านบาท 
ตามลําดับ  หรือคิดเป็นร้อยละ 26.89 ร้อยละ 35.75 ร้อยละ 17.66 และร้อยละ 21.30 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 สรุปได้ดงันี ้

ลกูหนีก้ารค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ  วันท่ี  30 
มิถุนายน 2560 เท่ากับ 188.45 ล้านบาท 367.07 ล้านบาท 295.40 ล้านบาท และ 413.29 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 25.80 ร้อยละ 35.16 ร้อยละ 17.42 และร้อยละ 21.29 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั การเพ่ิมขึน้ของลูกหนี ้
การค้า ณ สิน้ปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจการจําหน่ายสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึง่รูปแบบการขายของ
บริษัทฯ จะกําหนดให้ผู้ ซือ้ชําระเงินตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันในสัญญา และชําระเงินเป็นงวด โดยให้เครดิตเทอมเฉลี่ย 60 - 
120 วนั ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจําหน่ายสิทธ์ิเพ่ิมขึน้เป็น 373.57 ล้านบาท จากเดิมในปี 
2557 เท่ากับ 222.71 ล้านบาท สําหรับปี 2559 ลกูหนีก้ารค้าสทุธิลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 71.67 ล้านบาท เน่ืองจากการ
ได้รับชําระคืนลกูหนีก้ารค้าจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
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สําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ลูกหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 เท่ากับ 117.89 
ล้านบาท เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยในงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย
และให้บริการ เท่ากบั 535.71 ล้านบาท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแบง่ลกูหนีก้ารค้าออกเป็น 5 กลุม่ ตามระยะเวลาการชําระหนี ้มีรายละเอียดดงันี ้ 

ระยะเวลาค้างชาํระ (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 30 มถิุนายน 2560 

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 91.45  122.58 201.63 241.64 

เกินกําหนดชําระ     

  น้อยกวา่ 3 เดือน 93.05 72.92 52.76 90.99 

  เกินกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 6 เดือน - 3.12 19.61 34.47 

  เกินกวา่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน 3.10 56.25 16.65 55.23 

  เกินกวา่ 12 เดือน 0.94 113.32 7.49 2.06 

รวมลูกหนีก้ารค้า 188.54 368.19 298.14 424.39 

  หกั คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (0.09) (1.12) (2.74) (11.10) 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธ ิ 188.45 367.07 295.40 413.29 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการให้ระยะเวลาการชําระหนี ้(Credit Term) แก่ลกูค้าประมาณ 30 – 150 
วนั โดยการให้เครดิตเทอมจะกําหนดจากขนาดธุรกิจของลูกค้าและยอดซือ้ตามสญัญา รวมถึงการพิจารณาถึงคณุสมบัต ิ
ความสามารถในการชําระเงิน และฐานะการเงินของลกูค้า โดยผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมจากฝ่ายบริหารและให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สําหรับลูกค้าบางราย บริษัทฯ มีการเรียกเก็บเช็คจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้าเพ่ือเป็น
หลกัประกนัการชําระเงิน เพ่ือช่วยลดความเส่ียงสําหรับการเก็บชําระเงินตามสญัญา 

ในการเรียกเก็บลูกหนีก้ารค้าในช่วงท่ีผ่านมา มีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ  120 - 220 วัน โดยสาเหตุท่ี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียสําหรับปี 2557 และ 2558 ค่อนข้างสงูเน่ืองจากรายการลูกหนีค้้างชําระจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ี
ค้างชําระอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 
184.50 ล้านบาท และ 172.44 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจากในปีดงักล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่มีนโยบาย
ควบคุมรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดหนีค้้างชําระกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นจํานวนมาก โดยในปี 2559 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว โดยการกําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างกันเพื่อควบคุมรายการ
ดงักล่าว ซึ่งจะช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวอีกในอนาคต ด้วยการดําเนินการดงักล่าว ส่งผลให้ลกูหนีก้ารค้าจาก
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลงเหลือเพียง 5.79 ล้านบาท และส่งผลให้ระยะเวลาในการเก็บหนีล้ดลงเหลือ 142.50 วนั 

สําหรับลูกหนีก้ารค้า บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีนโยบายในการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  
โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายหุนีแ้ละประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี ้ซึ่งนโยบายการตัง้สํารองคา่เผื่อหนีส้งสญัจะสญู
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นดงันี ้

อายุหนีท้ ี่ค้างชาํระ อัตราร้อยละของการตัง้สาํรองค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

    - ค้างชําระเกิน 270 วนั 50.00 

    - ค้างชําระเกิน 365 วนั 100.00 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการพิจารณาประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต รวมทัง้สถานะการเงินของลูกหนี ้
และสภาพเศรษฐกิจของลกูหนีแ้ตล่ะรายประกอบการตัง้คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู 

จากนโยบายการตัง้สํารองค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัย 
จะสญูสําหรับลกูหนีก้ารค้าจากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนัในปี 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 0.09 
ล้านบาท 1.12 ล้านบาท 2.74 ล้านบาท และ 11.10 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัในงวดหกเดือนปี 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ มีลกูหนีค้้างชําระท่ีเข้าเกณฑ์การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นถึงความสําคญัในการเรียกชําระหนีคื้น และได้ดําเนินการทวงถามและเรียกเก็บหนี ้
ค้างชําระจากลกูหนีเ้กินกําหนดชําระแต่ละรายอย่างต่อเน่ือง โดยในปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับชําระคืนหนีค้งค้างแล้วบางส่วน 
และอยูร่ะหวา่งการติดตามและทยอยเรียกชําระคืนจากลกูหนี ้

ลกูหนีอ่ื้น 

ลกูหนีอ่ื้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้ค้างรับและลกูหนีอ่ื้น จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและ
กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเกิดจากค่าเช่าและบริการ รวมถึงการให้บริการบุคลากร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558  
2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการลูกหนีอ่ื้นเท่ากับ 7.91 ล้านบาท 6.15 ล้านบาท 
4.05 ล้านบาท และ 0.21 ล้านบาท ตามลาํดบั 

3) สนิค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
เท่ากบั 9.27 ล้านบาท และ 21.44 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเป็นสินค้าคงเหลือท่ีเกิดจากโครงการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม JKN Original เช่น ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เร่ือง “My King ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา 
นิรันดร” หรือ “My Queen พระราชินีของเรา” เป็นต้น ในงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้
จาก ณ  สิน้ปี 2559 อย่างมีนัยสําคัญ  โดยเพ่ิมขึน้เท่ากับ 12.17 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทฯ มีการสั่งผลิตสินค้าเพ่ือ
เตรียมการสําหรับการจดัจําหน่ายในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560 

4) เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 
2558 เท่ากบั 123.26 ล้านบาท และ 85.25 ล้านบาท ตามลําดบั เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นการให้กู้ยืม
เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเป็นเงินกู้ ยืมแบบมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม ไม่คิดดอกเบีย้ และไม่มี
หลกัประกันการกู้ยืม ซึ่งบริษัทได้รับชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ดงักล่าวจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันทัง้จํานวนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ในระหว่างปี 2559 

5) เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กรรมการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 
2558 เท่ากับ 142.21 ล้านบาท และ 2.00 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเงินให้กู้ ยืมดังกล่าวเป็นการให้กู้ ยืมแก่กรรมการ  
มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลกัประกัน และไม่คิดดอกเบีย้ ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับ
คืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่กรรมการทัง้จํานวนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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6) ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืนเป็นรายการภาษีท่ีเกิดจากผลต่างระหว่างภาษีซือ้และภาษีขาย ซึง่สามารถนําไปใช้

เป็นเครดิตภาษีต่อไปได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 
เท่ากับ 28.86 ล้านบาท 64.29 ล้านบาท และ 55.78 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการเพ่ิมขึน้ของภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน
ในช่วงดงักลา่ว เน่ืองจากบริษัทฯ มีการซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จํานวนมากเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ  

7) เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2557 2558 2559 
และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 15.97 ล้านบาท 60.95 ล้านบาท 42.56 ล้านบาท และ 60.31 ล้านบาท ตามลําดบั 
โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวคือเงินฝากธนาคารท่ีบริษัทฯ ได้นําไปคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสัน้ท่ีได้รับจากธนาคารและ
สถาบนัการเงิน อาทิเชน่ วงเงินสินเช่ือแฟ็กเตอริง และตัว๋แลกเงิน  

ในปี 2558 จํานวนเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกัน เพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากับ 44.98 ล้านบาท ตามการ
เพ่ิมขึน้ของจํานวนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารและสถาบันการเงิน สําหรับปี 2559 ยอดเงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนั ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 18.39 ล้านบาท เน่ืองจากในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้
จํานวน 2 ชุด มลูค่ารวม 400.0 ล้านบาท และได้นําเงินส่วนหนึ่งจากการออกหุ้นกู้มาชําระตัว๋แลกเงินระยะสัน้ซึ่งมีเงินฝาก
เป็นส่วนหนึ่งของหลกัประกนั ส่งผลให้จํานวนเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั ณ สิน้ปี 2559 ลดลง สําหรับงวดหกเดือน 
ปี 2560 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกันเท่ากับ 60.31 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 เท่ากับ 17.75 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มขึน้ โดยมีเงินฝากธนาคารเป็นสว่นหนึง่ของหลกัประกนั  

8) อปุกรณ์ 

อุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย อุปกรณ์สําหรับการตดัต่อ อุปกรณ์สํานักงาน และเคร่ือง
ตกแตง่สํานกังานเป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีอปุกรณ์เท่ากับ 1.72 ล้านบาท 3.05 ล้านบาท 6.56 ล้านบาท และ 7.39 ล้านบาท ตามลําดบั โดยอุปกรณ์ ณ สิน้ปี 
2558 เพ่ิมขึน้จากปี 2557 เน่ืองจาก มีการตกแต่งสํานกังานใหญ่และซือ้เคร่ืองใช้สํานกังานเพ่ิม ในขณะท่ีปี 2559 บริษัทมี
การซือ้อปุกรณ์สํานกังานเพ่ิมขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของจํานวนพนกังาน ประกอบกบัทางบริษัทฯ มีการซือ้ยานพาหนะสําหรับ
ใช้ในการดําเนินงาน สง่ผลให้จํานวนอปุกรณ์ ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 โดยในงวดหกเดือนปี 2560 อปุกรณ์
เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจาก ณ สิน้ปี 2559 เน่ืองจากมีการลงทนุใน Storage เพ่ือใช้สาํหรับเก็บข้อมลูคอนเทนต์ 

9) เงินจ่ายลว่งหน้าค่าสิทธ์ิ 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธ์ิ เป็นรายการเงินจ่ายล่วงหน้าท่ีบริษัทฯ จ่ายสําหรับค่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ  

ตกลงจะซือ้หรือต่ออายุ แต่ ณ สิน้งวดบริษัทฯ ยังไม่ได้รับสิทธ์ิในคอนเทนต์ดังกล่าวจึงจัดประเภทเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า 
ค่าสิทธ์ิ อย่างไรก็ตาม เม่ือบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิจากเจ้าของลิขสิทธ์ิและทําการดาวน์โหลดคอนเทนต์แล้ว รายการเงินล่วงหน้า
ค่าสิทธ์ิจะจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัทฯ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธ์ิเท่ากับ 0.13 ล้านบาท 182.22 ล้านบาท และ 149.99 ล้านบาท 
ตามลําดบั ทัง้นี ้เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธ์ิอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลง ณ วนัสิน้งวด ขึน้อยู่กับเง่ือนไขการชําระ
เงินและวนัท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิ ซึง่เป็นไปตามท่ีระบใุนสญัญา โดยสาเหตท่ีุเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธ์ิเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั
ในปี 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องการชิงความได้เปรียบในการแข่งขนัในการจดัหาลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากผู้ จําหน่าย รวมถึง
การตอ่อายสุิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีคณุภาพซึง่ใกล้หมดอาย ุเพ่ือเป็นการปอ้งกนัการเข้ามาแข่งขนัจากผู้ประกอบการรายใหม่ 
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10) สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ประกอบด้วย ค่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ทัง้ส่วนท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ริเร่ิมและส่วนท่ีนําเข้าและซือ้
จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทัง้นี ้การตดัจําหน่ายค่าสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ตดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญัญาท่ีได้รับสิทธ์ิ โดย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เท่ากับ 234.11 ล้านบาท 446.52 ล้านบาท 1,023.02 ล้านบาท และ 1,174.64 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 
32.06 ร้อยละ 42.77 ร้อยละ 60.33 และร้อยละ 60.52 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั 

ในระหว่างปี 2557 จนถึง ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทนุในสิทธ์ิคอนเทนต์จํานวนมากอย่างต่อเน่ืองในช่วงดงักล่าว โดยในปี 
2557 2558 2559 และในงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทนุในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 296.45 ล้านบาท 339.69  
ล้านบาท 965.26 ล้านบาท และ 446.87 ล้านบาท ตามลําดบั เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในอตุสาหกรรม และ
เป็นการรองรับการเตบิโตของธรุกิจในอนาคต  

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ สิน้ปี 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มีดงันี ้

(ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 30 มถิุนายน 2560 

คา่สิทธ์ิรายการ – ราคาทนุ 296.45 636.14 1,601.41 2,033.26 

หกั คา่ตดัจําหนา่ยสะสม (62.34) (189.62) (571.38) (851.61) 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ - (7.09) (7.01) (7.01) 

ราคาตามบญัชี – สุทธ ิ 234.11 446.52 1,023.02 1,174.64 

อายสุิทธ์ิโดยเฉล่ีย 1 – 5 ปี  1 – 5 ปี 1 – 5 ปี 1 – 5 ปี 

มูลค่าท ี่ตดิภาระคํา้ประกัน 
วงเงนิสินเช ื่อ  ณ สิน้งวด 

234.11 446.52 ไม่มีภาระผูกพนั  ไม่มีภาระผูกพนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 234.11 ล้านบาท และ 446.52 ล้านบาท 
ติดภาระคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทได้รับจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2560 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้จํานวน ไม่มีภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือใด 

นอกจากการตัดจําหน่ายค่าสิทธ์ิรายการแล้ว บริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าสําหรับค่าลิขสิทธ์ิในกรณี 
ท่ีพบข้อบ่งชีต้ามนโยบายการตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าลิขสิทธ์ิ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าสําหรับค่าสิทธ์ิรายการ จํานวน 7.09 ล้านบาท 7.01 ล้านบาท และ 7.01 
ล้านบาท ตามลําดบั 

ทัง้นี ้นโยบายการตัง้คา่เผื่อการด้อยคา่ของคา่ลิขสิทธ์ิ เป็นดงันี ้

รายการ  การตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่า 

- กรณีท่ีมีข้อบง่ชีว้า่ไมส่ามารถทํารายได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่สทุธิทางบญัชี 

- กรณีท่ีมีข้อบง่ชีว้า่ไมส่ามารถทํารายได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่สทุธิทางบญัชี 

- กรณีที่มีข้อบง่ชีว้า่ไมส่ามารถทํารายได้ภายในระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ร้อยละ 100 ของมลูคา่สทุธิทางบญัชี 
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11) สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นรายการแสดงผลต่างชัว่คราวระหว่างการประเมินภาษีจากกําไรทาง

บญัชีกับกําไรตามเกณฑ์ภาษีอากร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
เท่ากบั 0.82 ล้านบาท และ 1.14 ล้านบาท ตามลําดบั และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 4.80 ล้านบาท ทัง้นี ้ผลต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดขึน้โดยส่วนใหญ่เกิดจาก สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และผลประโยชน์
ทางภาษีจากผลขาดทนุในบริษัทย่อย 

12) สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอื่น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2560 เท่ากบั 6.11 ล้านบาท 19.16 ล้านบาท 19.14 ล้านบาท และ 17.64 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียนอ่ืนประกอบ เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าสําหรับค่าจ้างผลิตรายการ The Andrew Show เป็นหลัก โดยรายการ
ดงักล่าวเป็นการดําเนินการในนามบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยเงินมดัจําจ่ายล่วงหน้าดงักล่าว 
จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามจํานวนตอนรายการท่ีได้มีการออกอากาศแล้ว สําหรับส่วนประกอบอ่ืนของสินทรัพย์ 
ไม่หมนุเวียนอ่ืน ได้แก่ เงินมดัจําจ่ายลว่งหน้าคา่เช่าสาํนกังาน และเงินจ่ายลว่งหน้าคา่เบีย้ประกนั เป็นต้น 

แหล่งท ี่มาของเงนิท ุน 

 หนีส้นิ 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
เท่ากับ 539.11 ล้านบาท 659.57 ล้านบาท 1,147.19 ล้านบาท และ 1,311.84 ล้านบาท ตามลําดับ หนีส้ินส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในรูปของหนีส้ินหมนุเวียน ได้แก่ 1) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร ซึ่งคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 38.73 ร้อยละ 47.55 ร้อยละ 24.17 และร้อยละ 27.98 ของหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2557 2558 2559 และ ณ สิน้
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ตามลําดบั และ 2) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ 24.99 ร้อยละ 4.42 ร้อยละ 5.14 และ
ร้อยละ 3.03 ของหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2557 2558 2559 และ ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ตามลําดับ โดยรายการหนีส้ินท่ี
สาํคญัท่ีมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงันี ้

1) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 

ณ สิน้ปี 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เท่ากับ 282.88 ล้านบาท 496.37 ล้านบาท 409.80 ล้านบาท และ 543.16  
ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่สามารถจําแนกรายละเอียดได้ดงันี ้

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 30 มถิุนายน 2560 

เงนิเบิกเกินบญัชีธนาคาร 31.04 - - - 

เจ้าหนีแ้ฟคเตอร่ิง - 225.82 364.35 493.16 

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ 3.68 32.21 45.45 50.00 

ตัว๋แลกเงนิ 248.16 238.34 - - 

รวม 282.88 496.37 409.80 543.16 
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย 1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  
2) เจ้าหนีแ้ฟคเตอร่ิง 3) ตัว๋สญัญาใช้เงิน และ 4) ตัว๋แลกเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2557 เท่ากับ 
213.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.47 โดยเกิดจากการใช้แฟคเตอร่ิงและตัว๋สญัญาใช้เงินเพ่ือลงทุนในสิทธ์ิคอนเทนต์
เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการลงทนุในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์
เท่ากบั 339.69 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ สิน้ปี 2559 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจาก 
ณ สิน้ปี 2558 เท่ากับ 86.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.44 เน่ืองจากในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการออกหุ้ นกู้
จํานวน 2 ชุด มูลค่า 400.00 ล้านบาท โดยได้นําเงินจํานวนหนึ่งท่ีได้จากการออกหุ้ นกู้ มาชําระตั๋วแลกเงิน และ ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 2560 จํานวนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 เท่ากบั 133.36 ล้านบาท จาก
การเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีแ้ฟคเตอร่ิง โดยบริษัทฯ ได้รับวงเงินแฟคเตอร่ิงจากธนาคารเพ่ิมขึน้ในระหว่างงวด โดยนํามาใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และลงทนุในสิทธ์ิคอนเทนต์เพิ่มเติม 

2) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ  สิน้ปี 2557 2558 2559 และ ณ  วันท่ี 30 
มิถนุายน 2560 เทา่กบั 182.47 ล้านบาท 46.14 ล้านบาท 87.26 ล้านบาท และ 58.53 ล้านบาท ตามลาํดบั 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น 
(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 30 มถิุนายน 2560 

เจ้าหนีก้ารค้า     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 63.65 32.02 9.82 0.78 

กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 113.01 6.14 23.88 13.07 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 176.66 38.16 33.70 13.85 

เจ้าหนีอ่ื้น     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.38 - - - 
กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 0.22 2.34 33.26 13.46 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 0.60 2.34 33.26 13.46 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 0.01 - 
กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 5.20 5.64 20.29 31.22 

รวมคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 5.20 5.64 20.30 31.22 
รวม 182.47 46.14 87.26 58.53 

ณ สิน้ปี 2558 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2557 เท่ากับ 136.33 ล้านบาท เน่ืองจากการ
การจ่ายชําระค่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แก่เจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศ และจ่ายชําระเจ้าหนีจ้ากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นหลัก 
เน่ืองด้วยธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ถือเป็นธุรกิจหลกั บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัต่อเง่ือนไขสญัญากับ
เจ้าของคอนเทนต์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ืองการชําระค่าคอนเทนต์ และเพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและความได้เปรียบใน
การทําสัญญา บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางในการชําระเงินและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งคอนเทนต์ท่ีซือ้ในปี 2558  
บริษัทฯ ได้ชําระให้กับเจ้าของคอนเทนต์ตามกําหนด โดยเจ้าหนีก้ารค้า ณ สิน้ปี 2558 ประกอบด้วยเจ้าหนีค้่าแปล พากย์ 
และคา่เช่าช่องสญัญาณดาวเทียม 
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ณ สิน้ปี 2559 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 เท่ากบั 41.12 ล้านบาท เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเป็นหนีท้างการค้าปกติท่ีเกิดจากการผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์หลายโครงการในปี 2559 โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผลิตวัตถุดิบเพื่อนํามาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปสําหรับจําหน่าย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายเช็คล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดชําระจะถกูบนัทึกเป็นรายการเจ้าหนี ้
อ่ืน โดยนอกจากการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีเกิดจากโบนสัและดอกเบีย้
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ถงึกําหนดชําระ ถือเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีส่งผลตอ่การเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ สิน้ปี 2559 

ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจาก ณ สิน้ปี 2559 เท่ากับ 28.73 ล้านบาท  
จากการลดลงของเจ้าหนีอ่ื้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั เน่ืองจากเช็คจ่ายล่วงหน้าท่ีชําระแก่ผู้ผลิตวตัถดิุบสําหรับการผลิต
ผลิตภณัฑ์ในช่วงปลายปี 2559 ถงึกําหนดชําระ 

3) ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเท่ากับ 7.09 ล้านบาท 20.81 ล้านบาท 21.09 ล้านบาท และ 24.25 ล้านบาท ตามลําดบั โดยภาษีดงักล่าวเป็น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเพ่ิมขึน้ตามผลประกอบการท่ีเติบโตขึน้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ปัจจบุนั อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทฯ เท่ากบัร้อยละ 20.00 

4) เงินรับลว่งหน้าคา่สิทธ์ิ 

เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธ์ิ เป็นรายการเงินรับล่วงหน้าท่ีบริษัทฯ ได้รับจากลกูค้าผู้ซือ้หรือประสงค์จะต่ออายสุิทธ์ิ
คอนเทนต์ แต่ ณ วนัสิน้งวด ผู้ ซือ้ยังไม่ได้รับสิทธ์ิในคอนเทนต์ดงักล่าว ทัง้นี ้เม่ือผู้ ซือ้ได้รับสิทธ์ิในคอนเทนต์แล้ว บริษัทฯ  
จะรับรู้เป็นรายได้ค่าสิทธ์ิจากการให้บริการและจําหน่ายสิทธ์ิคอนเทนต์ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีเงินรับ
ลว่งหน้าคา่สิทธ์ิ จํานวน 71.70 ล้านบาท 

5) เงินกู้ยืมจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 
2558 เท่ากบั 36.31 และ 2.19 ล้านบาท ตามลําดบั เงินกู้ยืมดงักลา่วเป็นการกู้ ยืมจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในกิจการ โดยเป็นเงินกู้ยืมแบบชําระเม่ือทวงถาม ไม่คิดดอกเบีย้ และไม่มีหลกัประกนัการกู้ ยืม ทัง้นี ้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้กู้ ยืมเงินดงักล่าวจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัในปี 2557 และได้คืนเงินกู้ยืมครบทัง้จํานวนในปี 2559 

6) ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนําสง่ และสาํรองค่าเบีย้ปรับเงินเพิ่ม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอนําส่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 50.82 ล้านบาท 145.82 ล้านบาท และ 5.72 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายการหักภาษี ณ  
ท่ีจ่ายรอนําสง่เป็นรายการท่ีเกิดจากการซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึง่ทางบริษัทฯ จะต้องหกัออกจากจํานวนเงินท่ีจ่ายชําระให้กบั
ทางผู้ ขายและนําส่งให้กับกรมสรรพากร แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ได้ดําเนินการส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวแก่สรรพากร
ภายในกําหนด บริษัทฯ จึงต้องเสียเบีย้ปรับเงินเพิ่ม เพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการประมาณการตัง้สํารองค่าเบีย้ปรับเงินเพิ่ม
สําหรับภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนําส่ง ณ สิน้ปี 2559 เท่ากับ 22.07 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินการจ่ายภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่ายรอนําส่งและเบีย้ปรับเงินเพิ่มดังกล่าวทัง้จํานวนในเดือนมิถุนายน 2560 โดยรายการภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอนําส่ง
จํานวน 5.72 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เป็นรายการภาษีท่ีเกิดขึน้ตามงวดการดําเนินงานปกติ 
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7) หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
เท่ากบั 3.78 ล้านบาท 38.66 ล้านบาท 71.19 ล้านบาท และ 8.38 ล้านบาท ตามลําดบั หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ประกอบด้วย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นหลัก ทัง้นี ้ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นรายการภาษีท่ีเกิดจากการซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์และจะต้องนําส่งให้กับ
กรมสรรพากร ซึ่งประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นรายการค้างจ่ายและส่วนท่ีเป็นรายการภาษีจากการซือ้ลิขสิทธ์ิในเดือนธันวาคม
และยังไม่ถึงกําหนดชําระ จึงเกิดเป็นรายการดังกล่าวขึน้และบันทึกอยู่ในรายการหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้
ดําเนินการชําระภาษีในส่วนท่ีค้างจ่ายและครบกําหนดชําระทัง้จํานวนในเดือนมิถุนายน 2560 คงเหลือเพียงจํานวน 8.38 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็นรายการภาษีท่ีเกิดขึน้ตามงวดการดําเนินงานปกต ิ

8) เงินกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เท่ากับ 
22.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.18 ของหนีส้ินรวม โดยรายการดงักล่าวเกิดจากการขอรับการสนบัสนุนทางการเงิน
เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสต็อกสินค้า โดยมีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิการเช่า
ท่ีดินของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน สิทธิการเช่าพืน้ท่ีภายในห้างสรรพสินค้าของกรรมการเป็นหลักประกัน และคํา้ประกันโดย
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้วทัง้จํานวนในปี 
2558 

9) หุ้นกู้  

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวจํานวน 2 ชุด มูลค่ารวม 400.0 ล้านบาท โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการลงทนุ การชําระหนีเ้งินกู้ ยืม การไถ่ถอนตัว๋แลกเงินของบริษัท และนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
สําหรับการดําเนินการของบริษัทฯ รวมถึงการจดัหาและลงทนุในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งบนัเทิงต่างๆ เพ่ือรองรับการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้หุ้นกู้ ดงักล่าวมีอายุ 2 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2561 และคํา้ประกันโดย
กรรมการของบริษัทฯ  

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ แบบให้สิทธิผู้ ถือตราสารหนีใ้นการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด
จํานวน 210.00 ล้านบาท อาย ุ1 ปี 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนธนัวาคม 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อนําเงินไปชําระ
ภาษีค้างจ่ายแก่สรรพากร  

ทัง้นี ้หุ้นกู้ทัง้หมดมีข้อกําหนดในการดํารงอตัราสว่นของหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Total Debt to Equity 
Ratio) ณ วันสิน้งวดบัญชีรายไตรมาส ตามงบการเงินรายไตรมาสและ ณ วันสิน้ปีบัญชี ตามงบการเงินรวมประจําปี  
ในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1 (สี่ตอ่หนึง่) 

10) สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย และใช้สมมติฐานประกอบการคํานวณ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้ของเงินเดือน เป็นต้น โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการตัง้สํารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเท่ากับ 4.02 ล้านบาท 4.58 ล้านบาท 5.11 ล้านบาท และ 8.51 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการตัง้สํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีจํานวนพนกังานพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
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ส่วนของผู้ถอืห ุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 191.19 ล้าน
บาท 384.41 ล้านบาท 548.50 ล้านบาท และ 629.08 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 26.18 ร้อยละ 36.82 ร้อยละ 
32.35 และร้อยละ 32.41 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 57.71 ล้านบาท 190.51 ล้านบาท 354.60 ล้านบาท 
และ 435.18 ล้านบาท ตามลําดบั 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2557 เท่ากบั 193.22 ล้านบาท โดยมีสาเหตจุากผลกําไรจาก
การดําเนินงานระหว่างปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในปีดังกล่าวเท่ากับ 133.40 ล้านบาท ประกอบกับ
บริษัทฯ ได้รับชําระลกูหนีค้า่หุ้นจํานวน 59.82 ล้านบาท สําหรับปี 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากปี 2558 เท่ากบั 164.09 
ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จากผลกําไรจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 2559 สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้
จาก ณ สิน้ปี 2559 เท่ากบั 80.58 ล้านบาท จากกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้จากผลการดําเนินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีมีกําไร
จากการดําเนินงานในงวดดงักล่าว  

ในระหว่างปี 2557 จนถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น อย่างไร 
ก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กําหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิหลงั
หกัภาษี จากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หุ้นเป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการ
ขยายธุรกิจ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร 

กระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ม.ค. – มิ.ย. 

2560 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 104.32 7.85 777.24 84.65 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (551.51) (207.81) (1,046.03) (434.02) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 451.66 215.04 292.02 335.37 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 4.47 15.09 23.23 (14.00) 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี 
2560 เท่ากับ 104.32 ล้านบาท 7.85 ล้านบาท 777.24 ล้านบาท และ 84.65 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2557 บริษัทฯ  
และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 104.32 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากกําไรสทุธิก่อนหกัภาษี
สงูถึง 61.99 ล้านบาท พร้อมทัง้จํานวนเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมขึน้จํานวน 160.40 ล้านบาท ในขณะท่ีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น
เพ่ิมขึน้จํานวน 177.74 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 7.85 
ล้านบาท โดยถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างกําไรก่อนภาษีได้เพ่ิมขึน้ แต่จากการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้าจํานวน 177.88 
ล้านบาท ประกอบกับการนําเงินไปชําระเจ้าหนีก้ารค้าจํานวน 136.12 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรม
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ดําเนินงานลดลงอย่างมีนยัสําคญัในปี 2558 สําหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เท่ากับ 777.24 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 อย่างมีนยัสําคญั โดยมีสาเหตสุําคญัจากกําไรก่อนหกัภาษีท่ีสูงขึน้ โดยในปี 
2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรก่อนหกัภาษีเท่ากับ 213.99 ล้านบาท ประกอบกบัการบวกกลบัค่าตดัจําหน่ายจํานวน 
388.85 ล้านบาท และภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอนําส่งจํานวน 117.07 ล้านบาท และสําหรับงวดหกเดือน ปี 2560 เงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 84.65 ล้านบาท โดยเกิดจากกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 114.51 ล้านบาท การบวก
กลบัค่าตดัจําหน่ายในระหว่างงวดจํานวน 295.24 ล้านบาท เป็นหลกั ในขณะท่ีบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้
จํานวน 122.41 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดจากการลงทนุ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี 
2560 เท่ากับ 551.51 ล้านบาท 207.81 ล้านบาท 1,046.03 ล้านบาท และ 434.02 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2557  
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 551.52 ล้านบาท โดยเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 296.45  
ล้านบาท จํานวนเงินให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีเพ่ิมขึน้จํานวน 112.63 ล้านบาท และเงินให้กู้ ยืมแก่กรรมการ 
ท่ีเพ่ิมขึน้เท่ากบั 125.77 ล้านบาท ในปี 2558 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุลดลงเหลือ 207.81 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยได้รับเงินคืนจากการให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 38.00 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ ยืมแก่กรรมการ
จํานวน 140.21 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัคงลงทนุในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558  
มีการลงทนุในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเท่ากบั 339.69 ล้านบาท ในปี 2559 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั 
โดยเป็นการใช้เพื่อลงทนุในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นหลกั เท่ากบั 965.26 ล้านบาท ประกอบการการจ่ายเงินล่วงหน้าสําหรับ
การซือ้สิทธ์ิคอนเทนต์จํานวน 182.09 ล้านบาท สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 
434.02 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 446.87 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้า 
ค่าซือ้สิทธิรายการลดลงจาก ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 32.23 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุส่วนใหญ่ใช้เพ่ือเป็น
การลงทนุในสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์หลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการได้มาซึ่งสิทธ์ิคอนเทนต์จะช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้กบับริษัทฯ 

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือน
ปี 2560 เท่ากบั 451.66 ล้านบาท 215.04 ล้านบาท 292.02 ล้านบาท และ 335.37 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2557 เงินสด
ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน มาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารจํานวน 254.51 ล้าน
บาท เพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและสําหรับลงทนุในคอนเทนต์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับเงินจากการออกหุ้นเพ่ิม
ทุนจํานวน 135.18 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารเพ่ิมขึน้ 
213.49 ล้านบาท เพ่ือนํามาหมนุเวียนในธุรกิจและสํารองสําหรับการลงทุนในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ประกอบกบัได้รับเงินจาก
ลกูหนีค่้าหุ้นจํานวน 59.82 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 22.56 ล้านบาท และชําระ
เงินกู้ ยืมจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 35.71 ล้านบาท สําหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 
380.78 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ และลงทนุในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
มีการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารจํานวน 86.57 ล้านบาท สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 
บริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 335.37 ล้านบาท จากการใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้จํานวน 133.36 ล้านบาท รวมถึงเงินสดได้มาจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 202.01 ล้านบาท เพ่ือนํามา
ชําระภาษีค้างจ่ายและเบีย้ปรับเงินเพ่ิมแก่สรรพากร  
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อัตราส่วนทางการเงนิท ี่สาํคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

หากพิจารณาอตัราส่วนสภาพคล่อง และสภาพคล่องหมุนเร็ว จะเห็นว่าอยู่ในสดัส่วนค่อนข้างต่ํา โดยอตัราส่วน
สภาพคล่องระหว่างปี 2557 จนถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 เท่ากบั 0.91 เท่า 0.78 เท่า 0.56 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลําดบั และ
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว ระหวา่งปี 2557 ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2560  เท่ากบั 0.39 เท่า 0.60 เท่า 0.45 เท่า และ 0.62 เท่า 
ตามลําดับ ซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีสาเหตุสําคญัมาจากการ
เพ่ิมขึน้ของการใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร ซึ่งเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัในปี 2558 เท่ากบั 213.49 
ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทจําเป็นต้องมีเงินสํารองเพ่ือใช้ในการหมนุเวียนธุรกิจและลงทุนในสิทธ์ิคอนเทนต์ซึ่งเป็นสินทรัพย์
หลักในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ในขณะท่ีบริษัทฯ จะให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าประมาณ 30 - 
150 วนัต่องวดการชําระ ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานและมีความจําเป็นต้องใช้สินเชื่อและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้เพ่ือชดเชยสภาพคล่อง สําหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วลดลงเน่ืองจากการลดลงของลูกหนีค้้างชําระท่ีเกิดจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส่งผลให้ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
ลดลง และสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 อตัราสว่นสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเพ่ิมขึน้ จากการเพิ่มขึน้ของ
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

เม่ือพิจารณาถึง Cash Cycle จะเห็นว่ามีแนวโน้มสูงขึน้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี Cash Cycle เท่ากับ 
(52.82) วนั 23.92 วนั 202.06 วนั และ 107.21 วนั ในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 ตามลําดบั ในปี 
2557 Cash Cycle เท่ากบั (52.82) วนั เน่ืองจากมีเจ้าหนีค้งค้างจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวนมาก โดยในปี 2558 บริษัทฯ 
มีการชําระคืนเจ้าหนีก้ารค้าให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ส่งผลให้ Cash Cycle ในปี 2558 เท่ากับ 23.92 วัน ทัง้นี ้Cash 
Cycle มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ โดยมีสาเหตุสําคญัมาจากลักษณะการดําเนินธุรกิจคอนเทนต์ เน่ืองจากในการซือ้คอนเทนต์ 
บริษัทฯ ซือ้จากตา่งประเทศเป็นหลกั และเพ่ือให้มีสมัพนัธ์ท่ีดีและมีความน่าเช่ือถือต่อผู้ขายคอนเทนต์ในตา่งประเทศ บริษัทฯ 
จึงให้ความสําคญัต่อเงื่อนไขการชําระเงินและจ่ายชําระตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างสม่ําเสมอ แต่ในขณะท่ีลกัษณะการทํา
สญัญาให้สิทธ์ิคอนเทนต์แก่ลกูค้า จะเป็นการเก็บชําระตามงวดและให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าประมาณ 30 – 150 วนั ส่งผลให้
เกิดระยะเวลาท่ีบริษัทฯ อาจขาดสภาพคลอ่งในการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนั บริษัทฯ ใช้วงเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือชดเชยสภาพคล่องในส่วนท่ีขาด และเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในธุรกิจ โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จํานวนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน เท่ากบั 282.88 ล้านบาท 496.37 ล้านบาท 409.80 ล้านบาท และ 543.16 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 อัตราส่วนวัดประสิทธ ิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากบั 0.78 เท่า และ 0.52 เท่า และ 
0.62 เท่า ตามลําดบั ซึ่งการหมนุในปี 2558 ช้าลงกว่าปี 2557 เน่ืองจากปริมาณสินทรัพย์รวมท่ีเพ่ิมขึน้ระหว่างปี เช่น ลกูหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ื่นซึ่งเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของยอดขาย รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของธุรกิจ  
ในขณะท่ีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ณ สิน้ปี 2559 ดีขึน้จากปี 2558 เน่ืองจากปริมาณลูกหนีก้ารค้าจากกิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีลดลง 166.65 ล้านบาท ประกอบกบัการเพ่ิมขึน้ของรายได้รวมท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัในปี 2559 ซึ่งเพิ่ม
จากปี 2558 เท่ากบั 389.14 ล้านบาท สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่ากบั 0.59 เทา่ 
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เน่ืองจากสินทรัพย์หลกัในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทคือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ดงันัน้ จึงใช้การคํานวณอตัราการ
หมนุของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (เฉลี่ย) ในการอธิบายเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัลกัษณะ
ธุรกิจดงักล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557 2558 และ 2559 อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน เท่ากบั 
1.90 เท่า 1.10 เท่า และ 0.99 เท่า ตามลําดบั การลดลงของอตัราส่วนดงักล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนเป็นหลกั ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลกัในการดําเนินงาน ท่ีบริษัทฯ ลงทนุเพ่ือเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขนั และรองรับการ
เติบโตในอนาคต โดยสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 อตัราการหมนุของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเท่ากบั 0.94 เท่า 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
งวดหกเดอืน  
ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.91 0.78 0.56 0.74 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.39 0.60 0.45 0.62 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 122.81 219.71 142.50 121.391 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั)2 6.55 N/A 88.51 N/A 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 182.18 195.79 28.95 14.181 

Cash Cycle (วนั) (52.82) 23.923 202.06 107.214 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.78 0.52 0.62 0.581 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (เทา่) 5 1.90 1.10 0.99 0.921 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.82 1.72 2.09 2.12 

หมายเหต ุ: 1 อตัราสว่นทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 คํานวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize) 
 2 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย คํานวณจากสินค้าคงเหลือเฉพาะส่วนท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ ไม่นบัรวมลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เน่ืองจากรายการดงักล่าวถกูจดั

ประเภทเป็นสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
 3 Cash Cycle ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 คํานวณจาก ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย หักด้วย ระยะเวลาชําระหนี ้เน่ืองจากในปี 2558 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เพียงเล็กน้อย ประกอบกบับริษัทฯ ไมม่ีสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2557 และ 2558 เพราะต้องการ
มุง่เน้นในธรุกิจให้บริการและจําหนา่ยลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึง่เป็นธรุกิจหลกั สง่ผลให้ไมส่ามารถคํานวณระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียได้ 

 4 Cash Cycle ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 คํานวณจาก ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย หกัด้วย ระยะเวลาชําระหนี ้โดยใน
งวดหกเดือน ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เพียงเล็กน้อย เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีโครงการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในช่วง
ดงักล่าว ดงันัน้ เพ่ือให้ Cash Cycle สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 สะท้อนถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไมไ่ด้รวมระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย
ของงวดดงักลา่ว 

 5 เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งใช้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนเป็นหลกัในการดําเนินธุรกิจ จึงเพิ่มการคํานวณอตัราการหมนุของ
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนในการอธิบาย เพ่ือให้สะท้อนถึงการดําเนินธุรกิจได้อย่างชดัเจน โดยคํานวณจาก “อตัราการหมนุของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน = 
รายได้คา่สิทธ์ิ / สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (เฉล่ีย)” 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2.82 เท่า 1.72 เท่า 2.09 เท่า และ 2.09 เท่า 
ณ สิน้ปี 2557 2558 2559 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ตามลําดบั สําหรับการลดลงของอตัราส่วนหนีส้ินต่อผู้ ถือหุ้น ณ 
สิน้ปี 2558 เป็นผลของการเพิ่มขึน้ของผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทระหว่างปี 2558 ซึ่งมีผลกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานเท่ากบั 133.40 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2558 เพ่ิมขึน้เป็น 384.41 ล้านบาท และ
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงเหลือ 1.72 เท่า สําหรับปี 2559 อตัราส่วนหนีส้ินต่อผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากใน
ปี 2559 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จํานวน 2 ชดุ มลูค่ารวม 400.00 ล้านบาท สง่ผลให้หนีสิ้นรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ 
สิน้ปี 2559 เพ่ิมขึน้เป็น 1,147.19 ล้านบาท เม่ือเทียบกับจํานวน 659.57 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 โดยอตัราส่วนหนีส้ินต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2560 คงท่ีเท่ากบั ณ สิน้ปี 2559 
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ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีการออกหุ้ นกู้ จํานวน 2 ชุด ในระหว่างปี 2559 และจํานวน 1 ชุด ในงวดหกเดือนปี 2560 ซึ่งมี
ข้อกําหนดให้บริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วนของหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Total Debt to Equity Ratio) ณ วนัสิน้งวด
บญัชีรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ในแตล่ะไตรมาส ตามงบการเงินรวมรายไตรมาส และ ณ วนัสิน้ปีบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้ ในแต่
ละปี ตามงบการเงินรวมประจําปี ในอตัราส่วนไม่เกิน 4:1 (สี่ต่อหนึ่ง) โดยอตัราส่วนดงักล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 
วนัสิน้ปีบญัชีของปี 2559 และ ณ วนัสิน้งวดบัญชีรายไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 เท่ากับ 2.09 เท่าและ 2.09 เท่า ตามลําดบั ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกําหนด 

16.4 ปัจจยัและอ ิทธ ิพลท ี่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัญญาลิขสทิธ ิ์คอนเทนต์จากต่างประเทศ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ถือเป็นสินทรัพย์สําคญัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีสร้างรายได้หลกัให้กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายสิทธ์ิ
คอนเทนต์เท่ากับ 222.71 ล้านบาท 373.57 ล้านบาท 723.90 ล้านบาท และ 518.57 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 73.16 ร้อยละ 81.70 ร้อยละ 85.53 และร้อยละ 96.52 ของรายได้รวม ตามลําดบั ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส่วนใหญ่
ของบริษัทฯ เป็นสิทธ์ิท่ีได้รับจากเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง ซึง่ส่วนใหญ่มีอายสุญัญาเฉลี่ย 1 ปี – 5 ปี โดยหากบริษัทฯ ไม่ได้รับ
สิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเติม อาจมีความเสี่ยงจากการขาดสินทรัพย์หลักท่ีใช้ในการดําเนินงาน รวมถึงความสามารถในการ
แขง่ขนัในอตุสาหกรรม ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกิจของกลุม่บริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความเสี่ยงดงักล่าว โดยได้มีการวางแผนการลงทนุในสิทธ์ิคอนเทนต์ล่วงหน้า และติดต่อซือ้
สิทธ์ิคอนเทนต์จากหลายบริษัท เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับสิทธ์ิคอนเทนต์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเจ้าของสิทธ์ิคอนเทนต์อย่างต่อเน่ือง และมีความเข้มงวดในการชําระเงินตามกําหนด เพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาว ซึ่งจะช่วยเสริมเสถียรภาพในการดําเนินธุรกิจและลดความเส่ียงจากการไม่ได้รับสัญญา
ลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอ ัตราแลกเปลี่ยน  

 บริษัทฯ ซือ้คอนเทนต์จากผู้ผลิตต่างประเทศในรูปของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2558 2559 และในงวดหก
เดือนปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทุนซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์และจ่ายชําระเป็นเงินต่างประเทศเท่ากับ 339.69 ล้านบาท 759.40 
ล้านบาท และ 429.56 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งจํานวนเงินลงทุนดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.54 ร้อยละ 44.78 และ
ร้อยละ 22.13 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี จึงได้มี
การหาแนวทางป้องกันความเส่ียงดงักล่าว โดยได้ดําเนินการเปิดวงเงินสําหรับการทําสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract) ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา และได้รับอนุมติัวงเงินเพ่ิมเติมในเดือนสิงหาคม 2560 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
ลงได้ 
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ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจาํหน่ายลิขสทิธ ิ์คอนเทนต์ 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนถือเป็นสินทรัพย์หลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตามการ
ลงทุนในแต่ละปี โดยในปี 2557 2558 2559 และในงวดหกเดือนปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทุนในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จํานวน 
296.45 ล้านบาท 339.69 ล้านบาท 965.26 ล้านบาท และ 446.87 ล้านบาท ตามลําดบั ส่งผลให้จํานวนสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 1,174.64 ล้านบาท ทัง้นี ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าว จะถูกตดัจําหน่ายแบบเส้นตรง
ตามอายขุองสญัญาเร่ิมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิ ดงันัน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างรายได้จากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมี 
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั โดยในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดหกเดือนปี 
2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าตัดจําหน่ายเท่ากับ 62.35 ล้านบาท 120.19 ล้านบาท 388.85 ล้านบาท และ 295.24 
ล้านบาท ตามลําดบั และจากจํานวนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ดงักล่าว ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่มีการ
ลงทนุในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเติมหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ประมาณการค่าตดัจําหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสําหรับปี 2560 และ 2561 จะเท่ากบั 595.57 ล้านบาท และ 500.84 ล้านบาท ตามลําดบั  

นอกจากการตดัจําหน่ายข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าในกรณีท่ีพบข้อบ่งชีต้ามนโยบาย
การตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าลิขสิทธ์ิ โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าสําหรับค่าสิทธ์ิ
รายการ จํานวน 7.01 ล้านบาท ทัง้นี ้หากในอนาคตบริษัทฯ มีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าสําหรับลิขสิทธ์ิท่ีเข้าเกณฑ์
การตัง้ค่าเผ่ือตามนโยบายเพ่ิมมากขึน้ อาจสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนยัสําคญั 
โดยจากการประมาณการในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีอยู่ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ภายหลงัจากวนัท่ีดงักล่าว และไม่มีการลงทนุในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเติมหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน บริษัทฯ จะต้องพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าสําหรับลิขสิทธ์ิท่ีเข้าเกณฑ์การตัง้ค่าเผื่อตามนโยบาย ณ สิน้ปี 
2560 และ 2561 เท่ากบั 10.82 ล้านบาท และ 57.65 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว โดยคณะผู้บริหารจะทําการ
ตรวจสอบการขายคอนเทนต์และพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินการ เพ่ือให้การบริหารจัดการคอนเทนต์เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและป้องกนัไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเกบ็หนีจ้ากลูกหนีก้ารค้า 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 413.29 ล้านบาท โดยในการขาย
คอนเทนต์ให้แก่ลูกค้าจะมีลักษณะการทําสัญญาให้สิทธ์ิและกําหนดการชําระเงินตามงวดและให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า
ประมาณ 30 – 150 วนั ดงันัน้ จํานวนลกูหนีก้ารค้าจงึมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าสิทธ์ิ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ 
ไม่สามารถเก็บหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้าได้ตามกําหนดและเกิดเป็นลูกหนีค้้างนานท่ีเข้าเกณฑ์การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
บริษัทฯ จะต้องพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในนโยบาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการติดตามการเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า โดยฝ่ายการเงินจะ
ติดตามทวงถามลกูหนีใ้นเบือ้งต้น พร้อมทัง้จดัทําและสรุปรายงานจดัชัน้อายลุกูหนี ้(AR aging Report) เพ่ือส่งเร่ืองให้ฝ่าย
ขายทราบ ตรวจสอบและดําเนินการติดตามหนี ้เพ่ือปอ้งกนัและควบคมุไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา และการขยายตัวของสื่อโฆษณาประเภท
อื่นๆ  

ปัจจบุนัธุรกิจสื่อโฆษณามีการแขง่ขนัสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของอตุสาหกรรม โดยมีสื่อโฆษณารูปแบบ
ใหม่เพิ่มมากขึน้ อาทิ ส่ือโฆษณาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตามหน้าเว็บไซด์ (Website) หรือสื่อโฆษณาตาม 
รถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดิน (MRT) รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ช่องทางการโฆษณารูปแบบต่างๆ  
ท่ีเพ่ิมขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาการเช่าช่วงเวลาโฆษณาทางช่องโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายได้หลกัส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม จากข้อมลูของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยพบว่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ยงัคงได้รับความ
นิยมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริษัทตัวแทน (Agency) โดยในปี 2559 มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เท่ากับ 71,009  
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65.81 ของมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ในประเทศไทย บริษัทฯ จึงคาดว่า
ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงภาวะอตุสาหกรรมโฆษณา และการขยายตวัของส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน ๆ เป็นความเส่ียงใน
ระดบัต่ําสําหรับบริษัทฯ 

ความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธ ุรก ิจของผู้ประกอบการรายใหม่ 

จากการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยเม่ือปี 2556 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเติบโตและการแข่งขัน 
ท่ีสูงขึน้สําหรับผู้ประกอบการช่องสถานีโทรทัศน์ ตามมาพร้อมกับการเติบโตของอุปสงค์ต่อความต้องการสิทธ์ิคอนเทนต์ 
เพ่ือแพร่ภาพผ่านช่องสถานีโทรทศัน์ อนัเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนนุการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี 
เม่ือมีผลตอบแทนมากขึน้ อาจทําให้ผู้ ประกอบการรายอ่ืนเข้ามาดําเนินธุรกิจแข่งขันกับกลุ่มบริษัท  ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการช่องสถานีโทรทศัน์หรือผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจในธุรกิจให้บริการและจําหน่ายสิทธ์ิคอนเทนต์ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็นอย่างดี และได้หาแนวทางป้องกันโดยการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับ
เจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ รวมทัง้การจดัทําสญัญาซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แบบได้รับสิทธ์ิแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive Right) 
และสญัญาเพื่อซือ้ลิขสิทธ์ิแบบได้รับสิทธ์ิแต่เพียงผู้ เดียวและได้สิทธ์ิในการเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นบริษัทแรก (Output 
Deal) นอกจากนีบ้ริษัทยงัรักษาเครดิตการชําระค่าลิขสิทธ์ิตามสญัญาอย่างเข้มงวด อีกทัง้การรับผิดชอบต่อผู้ซือ้สิทธ์ิคอน
เทนต์ โดยการคดักรองและนําเสนอแต่คอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพให้กับลูกค้า นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัทยังมีวิสยัทศัน์ท่ีด ี
และมีการเตรียมความพร้อมในระยะยาว โดยการทําสญัญาซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้ครอบคลมุถึงการอนุญาตให้จําหน่าย
สิทธ์ิคอนเทนต์ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว เพ่ือเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตและลดความเสี่ยงจากการมี
ผู้ เลน่รายใหม่เข้ามาแข่งขนั 

ความเสี่ยงของการลดลงของกาํไรต่อหุ้นเนื่องจากจาํนวนหุ้นท ี่เพ ิ่มข ึน้จากการเพ ิ่มทุน  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเต็มมูลค่าเท่ากับ 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจํานวน 
400.00 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเท่ากบั 164.09 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
กําไรต่อหุ้น เท่ากบั 0.41 บาทต่อหุ้น ในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามญั
แก่ประชาชนจํานวน 140.00 ล้านหุ้ น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้ น เท่ากับ 270.00  
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 540.00 ล้านหุ้น ซึง่จะส่งผลต่อเน่ืองไปยงัอตัรากําไรตอ่หุ้นของบริษัทฯ ลดลง 0.11 
บาทต่อหุ้น เป็น 0.30 บาทต่อหุ้น ดงันัน้การเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนของบริษัทฯ ในครัง้นีอ้าจสง่ผลให้อตัรากําไรต่อ
หุ้นของบริษัทฯ ลดลง หากบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างรายได้และกําไรสทุธิให้มีอตัราการเติบโตท่ีมากกวา่อตัราการเพ่ิมขึน้ของ
จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ 


