
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 
ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

 
 

 

ล้านบาท  6M/60   6M/61   +/(-)   +/(-) %  

รายได้รวม 537.24  698.02  160.78  29.93% 
EBIT 153.50  211.15    57.65  37.56% 
ต้นทนุทางการเงิน   38.99    35.09    (3.90) -10.00% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   31.97    37.04   5.07  15.86% 
ก าไรสุทธิ   82.54  139.02    56.48  68.43% 

อตัราก าไรสทุธิ (ROS) 15.36% 19.92%     
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.21   0.26   0.05  22.59% 

รายได้รวม 

สําหรับงวดหกเดือนสิน้สุด 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 698.02 ล้านบาท 

เ พิ่ม ขึ น้ จ า ก ง ว ด เ ดีย ว กัน ข อ ง ปี  2560 เท่ากับ 160.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.93 ทัง้นี ้รายได้งวดหกเดือนปี 

2561 แตล่ะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ดงันี ้(1)รายได้คา่สทิธิจากธุรกิจให้บริการและจําหนา่ย

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ เติบโตเท่ากบัร้อยละ 19.86 เทียบกบักบัรายได้งวดเดียวกนัปี 2560 (2) รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจ

บริการโฆษณา เติบโตเท่ากบัร้อยละ 73.33 และ(3) จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ จากธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ เติบโตเท่ากบั

ร้อยละ 3,812.79  

ก าไรสุทธิ 

สําหรับงวดหกเดือนปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 139.02 ล้านบาท ซึ่งปรับตวัเพิ่มขึน้จากงวด 

หกเดือนของปี 2560 เป็นจํานวน 56.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.43 และสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 และ 2561 มี

อตัราสว่นรายได้รวมต่อกําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 19.92 และ 15.36 ตามลําดบั โดยเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย 

สามารถควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยมีอตัราสว่นค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกบัรายได้รวม

ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายเทียบกบัรายได้รวมสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 

15.25และร้อยละ 12.46ตามลาํดบั   
 

 

  

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

 

 

ล้านบาท  6M/60   6M/61   +/(-)   +/(-) %  

1. ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลขิสิทธ์ิคอนเทนต์     
 รายได้ค่าสิทธิ 518.57  621.58  103.01  19.86% 
 ต้นทนุค่าสิทธิ 293.51  370.62    77.11  26.27% 
ก าไรข้ันต้นธุรกิจขายสิทธิ 225.06  250.96    25.90  11.51% 
อัตราก าไรข้ันต้น 43.40% 40.37%   

 
2. ธุรกิจบริการโฆษณา 

 
  

  
 รายได้จากการให้บริการ   16.27    28.20    11.93  73.33% 
 ต้นทนุการให้บริการ  7.94    17.25   9.31  117.25% 
 ก าไรข้ันต้นธุรกิจบริการโฆษณา  8.33    10.95   2.62  31.45% 
 อัตราก าไรข้ันต้น 51.20% 38.83%     
3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 

 
  

  
 รายได้จากการขาย  0.86    33.65    32.79  3,812.79% 
 ต้นทนุขาย  0.35    12.05    11.70  3,342.86% 
 ก าไรข้ันต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์  0.51    21.60    21.09  4,135.29% 
 อัตราก าไรข้ันต้น 59.30% 64.19%     
 ก าไรข้ันต้นรวม 233.90  283.51    49.61  21.21% 
 อัตราก าไรข้ันต้นรวม 43.66% 41.48%     

ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 

สาํหรับงวดหกเดือนปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากบั 621.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดหกเดือนปี 2560 เป็น

จํานวน 103.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.86 โดยการเติบโตของรายได้คา่สทิธิในงวดหกเดอืนปี 2561 นัน้ เพิ่มขึน้เนื่องจากมี

การจําหนา่ยสทิธิให้กบักลุม่ผู้ประกอบการสถานีโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลเพิ่มขึน้ โดยคอนเทนต์ที่จําหน่ายมีทัง้คอนเทนต์ซีร่ีย์

อินเดีย รวมถึงฟิลปิปินส์ เพื่อนําไปออกอากาศเพิ่มมากขึน้ 

ต้นทนุคา่สทิธิ ประกอบด้วย คา่ตดัจําหนา่ย และคา่พากย์และคา่แปลเป็นหลกั โดยสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 และ 

2561 มีต้นทนุคา่สทิธิเทา่กบั 293.51 ล้านบาทและ 370.62 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.27 ทัง้นี ้ต้นทนุค่าสิทธิ

ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามคา่ตดัจําหนา่ยจากการลงทนุในลขิสทิธิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ที่มีการลงทนุเพิ่มขึน้ 

บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ สําหรับงวดหกเดือนปี 2560 และ 2561 

เทา่กบั 225.06 ล้านบาท และ 250.96 ล้านบาท  คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.51 การเพิ่มขึน้จากอตัรากําไรขัน้ต้นสอดคล้องกบั

การเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามอตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯปรับตัวลดลง โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับงวด 

หกเดือนปี 2560 และ 2561 เทา่กบัร้อยละ 43.40 และ 40.37 ตามลําดบั เนื่องจากอตัราการเพิ่มขึน้ของต้นทนุค่าสิทธิสงูกว่า

การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายสทิธิ โดยบริษัทมี Backlog ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 เป็นจํานวน 292 ล้านบาท 

2. ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

 

ธุรกิจบริการโฆษณา 

สาํหรับงวดงวดหกเดือนปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 28.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นจํานวน 11.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.33 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจาก บริษัทฯ มีรายได้จาก

การบริการจดัเวลาสาํหรับออกอากาศเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 6.55 ล้านบาท  

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 

งวดหกเดือนปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เป็นจํานวนเงิน 33.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด 

หกเดือนปี 2560 เป็นจํานวน 32.79 ล้านบาท ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการที่บริษัทฯ ได้มีการขายสินค้าให้กบัผู้จดัจําหน่ายราย

ใหญ่จํานวน 2 ราย 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบีย้รับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน กําไรจาก

อตัราแลกเปลีย่นและกําไรจากเงินลงทนุระยะสัน้ โดยสําหรับงวดหกเดือนปี 2561 รายได้อื่น เท่ากบั 14.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จากงวดหกเดือนปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 13.06 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากในงวดหกเดือนของปี 2561 บริษัทมีกําไรจาก

อตัราแลกเปลีย่น เป็นจํานวน 11.92 ล้านบาท และมีกําไรจากเงินลงทนุระยะสัน้จํานวน 1.64 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริการ  

 

ล้านบาท 6M/60 6M/61 +/(-)  +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event) 0.38    10.03   9.65  2,539.47% 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3.19   8.22   5.03  157.68% 
อ่ืนๆ 0.30   1.53   1.23  410.00% 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 3.87    19.78    15.91  411.11% 

 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการสาํหรับงวดหกเดอืนปี 2561 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เนื่องจากในปี 2561 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดงาน (Event) รวมถึงการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ร่วมกนัลกูค้าเพื่อเป็นการโปรโมทและ

ประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ เช่น ซีรีย์อินเดีย เป็นต้น เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ผู้ชมซีรีย์ และลกูค้ากลุม่อื่นของบริษัทฯ เพิ่มมากขึน้ 

 

 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

 

 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  

ล้านบาท 6M/60 6M/61 +/(-) +/(-) % 

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร  28.47    43.38    14.91  52.37% 

ค่าท่ีปรึกษา 7.70   4.79    (2.91) -37.79% 

ค่าภาษีและเบีย้ปรับ  22.42   0.25  (22.17) -98.88% 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 8.36    (0.08)   (8.44) -100.96% 

อ่ืนๆ  11.11    18.85   7.74  69.67% 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  78.06    67.19  (10.87) -13.93% 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดหกเดือนปี 2561 มีจํานวน 67.19 ล้านบาท ลดลง 10.87 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 13.93 เนื่องจาก (1) การลดลงของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในงวด 6 เดือนปี 2561 โดยในงวดเดียวกนัปี 2560 มีการตัง้

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จํานวน 8.36 ล้านบาท แต่ในงวดเดียวกันปี 2561 บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูค้าภายใน

กําหนด จึงมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพียง 0.08 ล้านบาท (2) การลดลงของค่าภาษีและเบีย้ปรับโดยในงวด 6 เดือนปี 

2560 บริษัทฯ มีค่าเบีย้ปรับภาษีจากการนําส่งภาษีล่าช้า ซึ่งได้ชําระค่าใช้จ่ายดังกล่ าวแล้วทัง้จํานวนในไตรมาสที่ 2  

ปี 2560 แต่ในปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในลกัษณะดงักลา่ว และ(3) การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหารใน

งวดหกเดือนปี 2561 โดยเพิ่มขึน้เท่ากับ 14.91 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 52.37 ซึ่งสอดคล้องกับจํานวนพนกังานที่

เพิ่มขึน้เพื่อรองรับกบัการขยายตวัของธุรกิจ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

สาํหรับงวดหกเดือนปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายทางการเงินเทา่กบั 35.09 ล้านบาท ลดลง 3.90 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคมุค่าใช้จ่าย
ทางการเงินอยา่งมีประสทิธิผล อาทิเช่น การจ่ายชําระคนืเงินกู้ ระยะสัน้ท่ีมอีตัราดอกเบีย้สงู ทัง้แฟคเตอร่ิง และตัว๋สญัญาใช้เงิน 
เป็นต้น 

 
  



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

 

ฐานะการเงนิ 
ล้านบาท 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 +/(-) +/(-)% 

สินทรัพย์        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว 925.49  159.84   (765.65) -82.73% 
ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอื้น่ 739.98  929.10  189.12  25.56% 
สินทรพัย์หมนุเวียนอืน่   72.21    70.50  (1.71) -2.37% 
ลิขสิทธิรายการ 1,184.27  1,326.23  141.96  11.99% 
สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 216.59   345.72  129.13  59.62% 
รวมสินทรัพย์ 3,138.54  2,831.39  (307.15) -9.79% 

หน้ีสิน 
    

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 523.15    30.00   (493.15) -94.27% 
ส่วนของหุ้นกู้ทีถึ่งก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 599.04  606.78   7.74  1.29% 
หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ 173.49  210.43    36.94  21.29% 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน   16.48    18.79   2.31  14.02% 
รวมหน้ีสิน 1,312.16  866.00   (446.16) -34.00% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,826.38  1,965.39  139.01  7.61% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,826.38  1,965.39  139.01  7.61% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,138.54  2,831.39   (307.15) -9.79% 

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เท่ากับ 2,831.39 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 จํานวน 307.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 สาเหตหุลกัเกิดจาก 

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลดลง 765.65 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนใน
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพิ่มเติมในระหว่างปี 2561 เพื่อขยายธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีการชําระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้สงู เพื่อเป็นการบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 189.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.56 ซึง่เพิ่มขึน้จากการขยายตวัของรายได้ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ้ื่น ณ 30 มิถนุายน 2561 ข้อมลูจนถึง ณ วนัที่ 9 สิงหาคม 
2561 บริษัทฯได้รับชําระเงินแล้วจํานวน 116 ล้านบาท  

ลิขสิทธิรายการเพิ่มขึน้เป็นจํานวนเงิน 141.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.99 ซึ่งเพิ่มขึน้เนื่องจากมีการลงทุนใน
ลขิสทิธิรายการเพิ่มขึน้ โดยในงวดหกเดือนปี 2561 มีการลงทนุคา่สทิธิรายการเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 493.57 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จาก บริษัทมีการจ่ายเงินล่วงหน้าสําหรับค่าสิทธิที่ซือ้มาเพื่อจัดจําหน่ายทัง้ใน
ประเทศ และตา่งประเทศเพิ่มขึน้ทําให้มีเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สทิธิเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 189.74 ล้านบาท  



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

 

หนีส้นิรวม 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 866.00 ล้านบาท ลดลง 446.16 ล้านบาท 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.00 เนื่องจากบริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินทําให้มียอดลดลงเป็นจํานวน 
493.15 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 94.27 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นเท่ากับ 1,965.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้  
139.01 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากการเพิ่มขึน้ของกําไรจากการดําเนินงานของงวดหกเดือนปี 2561 

 

 


