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ที่ JKNGB-002-05/2561        

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
 

เร่ือง คําอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับผลการดาํเนินงาน สาํหรับงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 
ผลการด าเนินงาน 
 
รายได้ 
 โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวมส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม  

2560 2561 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่สิทธิ   249.87  96.56    327.23  94.63  77.36  30.96  

รายได้จากการให้บริการ 8.14    3.15  16.25    4.70    8.11  99.63  

รายได้จากการขาย -   -   0.47    0.14    0.47  - 

รวมรายได้ขายและบริการ   258.01  99.71    343.95  99.47  85.94  33.31  

รายได้อ่ืน 0.75    0.29    1.84    0.53    1.09    145.33  

รวมรายได้   258.76    100.00    345.79    100.00  87.03  33.63  

 
1. รายได้คา่สทิธิ 

สําหรับงวดสามเดือนปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากบั 327.23 ล้านบาท เ พิ่มขึ น้จา ก
ไตรมาสเดียวกัน ปี 2560 เท่ากบั 77.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.96 โดยมาจากการซือ้เพิ่มขึน้ของลกูค้ากลุ่ม             
ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ ทัง้ระบบดิจิตอล รวมถึงระบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม นอกจากนี ้การเพิ่มขึน้ของ
รายได้คา่สทิธิในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปี 2560 ยงัเพิ่มขึน้จากการซือ้คอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ใน
ช่องทางวิดีโอออนดีมานด์เพิ่มขึน้  
2. รายได้จากการให้บริการ  

สาํหรับงวดสามเดือนปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 16.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2560 เป็นจํานวน 8.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561  
บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการจดัเวลาสาํหรับออกอากาศเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 6.55 ล้านบาท  
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3. รายได้จากการขาย 

สาํหรับงวดสามเดือนปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายเทา่กบั 0.47 ล้านบาท โดยผลิตภณัฑ์
ที่จําหนา่ยเป็นผลติภณัฑ์ของโครงการท่ีบริษัทฯ จดัทําขึน้ในระหวา่งปี 2560  
4. รายได้อื่น 

รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบีย้รับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร
จากอตัราแลกเปลีย่นและกําไรจากเงินลงทนุระยะสัน้ โดยสําหรับงวดสามเดือนปี 2561 รายได้อื่น เท่ากบั 1.84 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2560 จํานวน 1.09 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากในงวดสามเดือนปี 2561 บริษัทมีกําไรจากเงินลงทนุระยะ
สัน้จํานวน 0.77 ล้านบาท 
 
ต้นทุนและก าไรขัน้ต้น 
 

 
1. ธุรกิจขายสทิธิ 

ต้นทนุคา่สทิธิ ประกอบด้วย คา่ตดัจําหนา่ย และคา่พากย์และคา่แปลเป็นหลกั โดยสาํหรับงวดสามเดือนปี 2560 
และ 2561 ต้นทนุคา่สทิธิ เทา่กบั 136.41 ล้านบาท และ 180.24 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยต้นทนุคา่สทิธิเพิ่มขึน้เป็น
จํานวน 43.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.13 ทัง้นี ้ ต้นทนุคา่สทิธิเพิ่มขึน้ตามจํานวนลขิสทิธิคอนเทนต์ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายสทิธิสาํหรับงวดสามเดือนปี 2560 และ 2561 เทา่กบั 113.46 
ล้านบาท และ 146.99 ล้านบาท ตามลาํดบั ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของกําไรขัน้ต้นสอดคล้องกบัการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย โดยอตัรากําไรขัน้ต้นสาํหรับงวดสามเดือนปี 2561 มีอตัรากําไรใกล้เคียงกบัปี 2560 โดยอตัรากําไรขัน้ต้น
สาํหรับงวดสามเดือนปี 2560 และ 2561 เทา่กบัร้อยละ 45.41 และร้อยละ 44.92 ตามลาํดบั  

 
 

ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวมส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2560 2561 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.  ธุรกิจขายสิทธิ       

รายได้คา่สิทธิ   249.87    100.00    327.23    100.00  77.36  30.96  

ต้นทนุคา่สิทธิ 136.41 54.59 180.24 55.08 43.83  32.13  

ก าไรขัน้ต้นธุรกิจขายสิทธิ   113.46  45.41    146.99  44.92  33.53 29.55  

2.  ธุรกิจบริการโฆษณา             
รายได้จากการให้บริการ 8.14    100.00  16.25    100.00    8.11  99.63  

ต้นทนุการให้บริการ 4.82 59.21 9.45 58.15   4.63  96.06  

กําไรขัน้ต้นธุรกิจบริการโฆษณา 3.32  40.79    6.80  41.85    3.48    104.82  

3.  ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์             
รายได้จากการขาย -   -    0.47    100.00    0.47  - 

ต้นทนุขาย - - 0.20 42.55   0.20  - 
ก าไรขัน้ต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ - -   0.27  57.45  0.27 - 
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2. ธุรกิจบริการโฆษณา 

ต้นทนุการให้บริการ ประกอบด้วย คา่เช่าเวลาโฆษณา และคา่บริการขึน้ช่องดาวเทียม เป็นหลกั สาํหรับงวดสาม
เดือนปี 2560 และ 2561  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 4.82 ล้านบาท และ 9.45 ล้านบาท 
ตามลาํดบั โดย กําไรขัน้ต้นของธุรกิจบริการโฆษณาสําหรับงวดสามเดือนปี 2560 และ 2561 เท่ากบั 3.32 ล้านบาท และ 
6.80 ล้านบาท ตามลาํดบั และอตัรากําไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริการโฆษณาสาํหรับงวดสามปี 2560 และ 2561 เทา่กบัร้อยละ 
40.79 และร้อยละ 41.85 ตามลาํดบั  
3. ธุรกิจขายผลติภณัฑ์ 

ต้นทนุขาย ประกอบด้วย ต้นทนุการวา่จ้างผลติสนิค้า ซึง่ในการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ผลิตจาก
ภายนอกเพื่อผลติสนิค้าให้กบับริษัทฯ ทัง้นี ้ต้นทนุขายสาํหรับงวดสามเดือนปี 2561 เทา่กบั 0.20 ล้านบาท โดยในปี 2560 
บริษัทฯ มีโครงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 โดยกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขาย
ผลติภณัฑ์ สาํหรับงวดสามเดือนปี 2561 เทา่กบั 0.27 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเทา่กบั ร้อยละ 51.45  
 
ค่าใช้จ่าย 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริการ  

ประเภทค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริการ 

งบการเงนิรวมส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 
2560 2561 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยในการจดังาน (Event) -   - 10.00  65.32  10.00  - 
คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 1.48  88.62    5.01  32.72    3.53    238.51  

อ่ืนๆ 0.19  11.38    0.30    1.96    0.11  57.89  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 1.67    100.00  15.31    100.00  13.64    816.77  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการสาํหรับงวดสามเดือนปี 2561 เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัปี 2560 เนื่องจากใน
ระหว่างไตรมาส 1 บริษัทฯ มีการจดังาน (Event) รวมถึงโฆษณาและประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ร่วมกบัลกูค้าเพื่อเป็นการ 
โปรโมทคอนเทนต์ เช่น ซีรีย์อินเดีย ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ ชมซีรีย์และลูกค้ากลุ่มอื่นของบริษัทฯ เพิ่มมากขึน้ ด้วยกลยุทธ์
ดงักลา่วจึงเป็นปัจจยันงึที่สง่เสริมให้รายได้ในการจําหนา่ยคอนเทนต์ ของบริษัทฯ เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  

ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงนิรวมส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2560 2561 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร 14.35   39.54  19.34   59.82   4.99   34.77  

คา่ท่ีปรึกษา   1.66   4.58   0.54   1.67    (1.12) (67.47) 

คา่ภาษีและเบีย้ปรับ 12.55   34.58   0.14   0.43  (12.41) (98.88) 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู1   0.32   0.88    (0.08)   (0.25)   (0.40) (125.00) 

อ่ืนๆ   7.41   20.42   12.39   38.33   4.98   67.21  

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  36.29    100.00   32.33    100.00   (3.96) (10.91) 

หมายเหต:ุ  1  ในงวดสามเดือนปี 2561 บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บหนีค้้างนานจากลกูหนีก้ารค้าได้ จงึเป็นเหตใุห้มีการกลบัรายการ และส่งผลให้ค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูสําหรับงวดสามเดือนปี 2561 เทา่กบั (0.08) ล้านบาท 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดสามเดือนปี 2561 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้ บริหาร  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าอาคารและค่าสว่นกลาง และค่าใช้จ่ายในการติดต่องานต่างประเทศ เป็น
หลกั คา่ใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับงวดสามเดือนปี 2561 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2560 เท่ากบั 3.96 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 10.91 เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการประมาณการเงินเพิ่มจากการนําสง่ภาษี
ล่าช้า แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายดงักล่าวแล้วทัง้จํานวนในไตรมาส 2 ปี2560 และไม่มีค่าใช้จ่ายใน
ลกัษณะดงักลา่วในปัจจบุนั 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 
สาํหรับงวดสามเดือนปี 2561 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินเทา่กบั 19.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของ

ปี 2560 เท่ากับ 1.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.49 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 
210.00 ล้านบาท ที่ออกในเดือนมิถนุายน 2560 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางการเงินอย่าง
ตอ่เนื่องเพื่อควบคมุคา่ใช้จ่ายทางการเงินอยา่งมีประสทิธิผล อาทิเช่น การจ่ายชําระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ที่มีอตัราดอกเบีย้สงู 
เช่น แฟคเตอร่ิง และตัว๋สญัญาใช้เงิน เป็นต้น  

 

ก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิ 
สําหรับงวดสามเดือนปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิเท่ากับ 70.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด              

สามเดือนปี 2560 จํานวน 24.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.37 และอตัรากําไรสทุธิสําหรับปี 2560 และ 2561 เท่ากบั
ร้อยละ 17.78 และร้อยละ 20.41 ตามลําดับ การเพิ่มขึน้ของกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ ในงวดสามเดือนปี 2561 
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันกันปี 2560 เนื่องจากผลการดําเนินงานในงวดสามเดือนปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เติบโตขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์  

 
ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561 เทา่กบั 3,138.54 ล้านบาท และ 2,980.12 ล้าน
บาท ตามลาํดบั โดยสนิทรัพย์ที่เป็นสว่นประกอบหลกั คือ ลิขสิทธิรายการ ซึ่งบนัทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ดงักลา่วมี
จํานวน 1,184.27 ล้านบาท (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.73 ของสินทรัพย์รวม) และ 1,149.65 ล้านบาท (คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 38.58 ของสนิทรัพย์รวม) ตามลําดบั สินทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2561 ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 
158.43 ล้านบาท โดยการลดลงในสว่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเป็นหลกั การลดลงดงักลา่วเกิดจากบริษัทฯ 
ได้จ่ายชําระเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 280.05 ล้านบาท เพื่อลดคา่ใช้จ่ายทางการเงิน  
 

หน้ีสิน 
หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561 เท่ากบั 1,312.16 ล้านบาท และ 1,083.17 ล้าน

บาท ตามลาํดบั โดยหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายชําระเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 280.05 ล้านบาท  
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561 เท่ากบั 1,826.38 ล้านบาท และ 1,896.95 

ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เนื่องจากผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการที่เพิ่มขึน้ โดยสําหรับงวดสาม
เดือนปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเป็นจํานวน 70.57 ล้านบาท สง่ผลกําไรสะสมเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยกําไร
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561 เทา่กบั 540.00 ล้านบาท และ 610.57 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ)์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


