
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

รายไดร้วม 345.79 424.07 78.28  22.64%  

EBIT 108.28 121.12 12.84  11.86%  

ตน้ทุนทางการเงนิ 19.72 18.41 (1.31) (6.64%) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 17.98 22.21 4.23  23.53%  

ก าไรสทุธิ 70.57 80.50 9.93  14.07%  

อตัราก าไรสุทธ ิ(ROS) 20.41% 18.98%     

ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.15 0.02  14.67%  
 

รำยได้รวม 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วมเท่ำกบั 424.07 ลำ้นบำท

เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน เท่ำกบั 78.28 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.64 ทัง้นี้รำยไดข้องบรษิทัฯ และบรษิัท
ย่อย ในแต่ละธุรกิจส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562 มีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัรำยได้ประเภท
เดียวกนัจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน ดงันี้ (1) รำยได้ค่ำสทิธิจำกธุรกิจให้บรกิำรและจ ำหน่ำยลิขสทิธิค์อนเทนต์ เติบโต
เท่ำกบัรอ้ยละ 25.81 (2) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจำกธุรกจิบรกิำรโฆษณำ ลดลงเท่ำกบัรอ้ยละ 95.02 และ (3) รำยไดจ้ำก
กำรขำยจำกธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์เตบิโตเท่ำกบัรอ้ยละ 2,000.00  

ก ำไรสทุธิ 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 80.50 ลำ้นบำท ซึง่

เตบิโตเพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปี 2561 เท่ำกบั 9.93 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.07 ซึง่เพิม่ขึน้เนื่องจำกรำยไดร้วม
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2562 เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปี 2561 ในอตัรำรอ้ยละ 22.64 แต่จำกกำรที่
บรษิัทฯ ได้ลงทุนซือ้คอนเทนต์เพิม่ขึน้เรื่อยมำตัง้แต่ปี 2560 เพื่อรองรบักำรเตบิโตของธุรกจิ รวมถึงค่ำเงนิบำทที่แขง็ตวั
มำกขึน้ท ำใหบ้รษิทัเกดิผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นมำกขึน้ ส่งผลใหอ้ตัรำสว่นรำยไดร้วมต่อก ำไรสุทธิส ำหรบังวดสำม
เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2562 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 พบว่ำลดลงจำกรอ้ยละ 20.41 เป็นรอ้ยละ 18.98 
ในขณะทีอ่ตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยเมื่อเทยีบกบัรำยไดร้วมส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2562 และ 2561 เพิม่ขึน้
จำกรอ้ยละ 13.78 เป็นรอ้ยละ 14.94 โดยกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเป็นไปตำมปัจจยัทีอ่ธบิำยขำ้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 



 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

1. ธรุกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธิค์อน
เทนต ์

        

 รายไดค้่าสทิธ ิ 327.23  411.70  84.47  25.81%  
 -  ขายต่างประเทศ -  118.46  118.46  100.00%  
 -  ขายภายในประเทศ 327.23  293.24   (33.99) (10.39%) 

 ตน้ทุนค่าสทิธ ิ 180.24  232.01  51.77  28.72%  

ก าไรขัน้ต้นธรุกิจขายสิทธิ 146.99  179.69  32.70  22.25%  

อตัราก าไรขัน้ต้น 44.92% 43.65%     
          

2. ธรุกิจบริการโฆษณา         

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 16.25  0.81  (15.44) (95.02%) 
 ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 9.45  3.85  (5.60) (59.26%) 

 ก าไรขัน้ต้นธรุกิจบริการโฆษณา 6.80  (3.04) (9.84) (144.71%) 

 อตัราก าไรขัน้ต้น 41.85% (375.31%)     
          

3. ธรุกิจขายผลิตภณัฑ์         

 รายไดจ้ากการขาย 0.47  9.87  9.40  2,000.00%  
 ตน้ทุนขาย 0.20  3.75  3.55  1,775.00%  

 ก าไรขัน้ต้นธรุกิจขายผลิตภณัฑ์ 0.27  6.12  5.85  2,166.67%  

 อตัราก าไรขัน้ต้น 57.45% 62.01%      
          

 ก าไรขัน้ต้นรวม 154.06  182.77  28.71  18.64%  

 อตัราก าไรขัน้ต้นรวม 44.79% 43.27%      

ธรุกิจให้บริกำรและจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 บรษิทัฯ มรีำยไดค้่ำสทิธเิท่ำกบั 411.70 ลำ้นบำท โดยสำมำรถ
จ ำแนกไดเ้ป็นกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศเป็นจ ำนวน 293.24 ลำ้นบำท และ 118.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 71.23 และรอ้ยละ 28.77 ตำมล ำดบั ซึง่เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปี 2561 เป็นจ ำนวน 84.47 ลำ้นบำท คดิ
เป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 25.81 โดยปัจจยัหลกัที่ส่งผลให้รำยได้ค่ำสทิธขิองปี 2562 เพิ่มขึน้ คอื รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยคอน
เทนต์สู่ต่ำงประเทศ ซึ่งบรษิัทฯเริม่มกีำรจ ำหน่ำยคอนเทนต์ไปต่ำงประเทศเมื่อปลำยไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 ในขณะที่
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไปต่ำงประเทศเพิม่ขึน้ ในขณะที่รำยไดค้่ำสทิธใินประเทศลดลงโดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลง
ของลกูคำ้หลกัในกลุ่มผูป้ระกอบกำรสถำนีโทรทศัน์ผ่ำนระบบเคเบิล้และดำวเทยีมมยีบอดขำยลดลงเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ 

 
 
 
 

1. ข้อมลูสรปุผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธรุกิจ 



 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ขายต่างประเทศ         

Cinema -  0.32  0.32  100.00%  
DTT, Cabsat -  84.29  84.29  100.00%  
VOD -  33.85  33.85  100.00%  

รวมขายต่างประเทศ -  118.46  118.46  100.00%  
     

ขายภายในประเทศ         
Cabsat 83.75  29.38   (54.37) (64.92%) 
Cabsat, VOD 1.68  13.18  11.50  684.52%  

DTT 128.77  139.87  11.10  8.62%  
DTT, Cabsat 48.16  33.65   (14.51) (30.13%) 
DTT, Cabsat, VOD 12.55  11.15   (1.40) (11.16%) 
DTT, VOD 11.44  5.46   (5.98) (52.27%) 

VOD 30.73  42.35  11.62  37.81%  
VOD, Home 10.00  18.20  8.20  82.00%  

Home 0.14  -   (0.14) (100.00%) 

รวมขายภายในประเทศ 327.23  293.24   (33.99) (10.39%) 
 รวมรายได้ค่าสิทธิตามประเภทสิทธิที์ใ่ห้กบั
ลกูค้า 

327.23  411.70  84.47  25.81%  

เมื่อถำ้พจิำรณำตำมประเภทสทิธทิีใ่หก้บัลกูคำ้นัน้จะพบว่ำสทิธิเ์ผยแพร่ลขิสทิธิค์อนเทนตผ์่ำนกำรออกอำกำศทำง
สถำนีโทรทศัน์ระบบเคเบลิและดำวเทยีม หรอื Cabsat นัน้ลดลงเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกควำมนิยมของระบบนี้ในประเทศ
ไทยก ำลงัลดลง และถูกแทนทีด่ว้ยสทิธิเ์ผยแพร่ผ่ำนกำรออกอำกำศทำงสถำนีโทรทศัน์ระบบดจิติอล หรอื DTT และสทิธิ ์
เผยแพร่ผ่ำนกำรออกอำกำศทำงอนิเตอรเ์น็ตหรอืระบบวดิโีอ หรอื VOD นัน่เอง  

ตน้ทุนค่ำสทิธ ิ(ประกอบดว้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำย และค่ำพำกยแ์ละค่ำแปลเป็นหลกั) ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีำคม 2562 และ 2561 บรษิัทฯ มตี้นทุนค่ำสทิธเิท่ำกบั 232.01 ลำ้นบำท และ 180.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.72 เน่ืองจำก บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในคอนเทนต์เพิม่เป็นจ ำนวนเงนิ 776.15 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปี 2561 
และ 275.05 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปีนี้ เพื่อรองรบักำรเตบิโตของธุรกจิทัง้กำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศและกำรส่งออกไปยงั
ต่ำงประเทศเพิม่ขึน้ ส่งผลใหค้่ำตดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ และท ำให้ต้นทุนค่ำสทิธงิวดปัจจุบนัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปี 2561 

ทัง้น้ีบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ต้นจำกธุรกจิใหบ้รกิำรและจ ำหน่ำยลขิสทิธิค์อนเทนต์ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 
มนีำคม 2562 และ 2561 เท่ำกบั 179.69 ล้ำนบำท และ 146.99 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.25 และ
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2562 และ 2561 เท่ำกบัรอ้ยละ 43.65 และ 44.92 ตำมล ำดบั 

ส ำห รับ  Backlog กำรจ ำห น่ ำยคอน เทนต์ ของบ ริษั ท ฯ  ณ  วันที่  31 มีน ำคม  2562 มีมู ลค่ ำ เท่ ำกับ  
709.56 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบด้วย Backlog จำกกำรจ ำหน่ำยคอนเทนต์ในประเทศ มูลค่ำ 578.32 ล้ำนบำทและ Backlog 
จำกกำรจ ำหน่ำยคอนเทนตใ์นต่ำงประเทศ มลูค่ำ 131.24 ลำ้นบำท หรอื 4.15 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 



 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

ธรุกิจบริกำรโฆษณำ 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเท่ำกบั 0.81 

ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปี 2561 เป็นจ ำนวน 15.44 ลำ้นบำท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 95.02 ซึง่สำเหตุหลกัมำจำก 
ปีนี้บรษิัทย่อยมลีูกคำ้ลดลงเหลอืเพยีงรำยเดยีว เนื่องจำกผลของสญัญำที่บรษิัทย่อยไดท้ ำไวก้บัลูกคำ้รำยดงักล่ำว ซึ่ง ณ 
ปัจจุบนับรษิทัย่อยก ำลงัด ำเนินกำรปรบัปรุงเนื้อหำของสญัญำเพื่อใหผ้ลด ำเนินงำนจำกธุรกจิบรกิำรโฆษณำดขีึน้ 

ธรุกิจขำยผลิตภณัฑ ์

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เป็นจ ำนวนเงนิ 
9.87 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปี 2561 เป็นจ ำนวน 9.40 ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2,000.00 ซึง่สำเหตุ
หลกัมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีำรขำยสนิคำ้ใหก้บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 1 รำย แต่ปีทีแ่ลว้เป็นเพยีงกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ฝำก
ขำยใหก้บัลกูคำ้รำยย่อยเท่ำนัน้ 

รำยได้อ่ืน 
รำยไดอ้ื่นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรเป็นตวัแทนกำรจ ำหน่ำยคอนเทนต ์ดอกเบีย้รบั 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นและก ำไรจำกเงนิลงทุนระยะสัน้ โดยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2562 รำยไดอ้ื่น
เท่ำกบั 1.70 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปี 2561 เป็นจ ำนวนเงนิ 0.15 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงไม่มี
นยัยะส ำคญั 

ค่ำใช้จ่ำย 

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

ค่าใชจ้่ายในการจดังาน (Event) 10.00  2.01   (7.99) (79.90%) 
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 4.98  3.01   (1.97) (39.56%) 
อืน่ ๆ 0.33  1.20  0.87  263.64%  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริการ 

15.31  6.22   (9.09) (59.37%) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปี 
2561 เป็นจ ำนวน 9.09 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.37 เนื่องจำกในปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อย กำรจัดงำน
ประชำสมัพนัธก์บัลกูคำ้ทีเ่ป็นสถำนีโทรทศัน์ระบบดจิติอลเพื่อเป็นกำรโปรโมทและประชำสมัพนัธค์อนเทนตใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่
ผูช้มซรียี ์ซึง่ปีนี้ไม่ไดม้กีำรจดังำนดงักล่ำวแลว้ภำยหลงัทีค่อนเทนตข์องบรษิทัฯเป็นทีรู่จ้กัและตดิตลำดมำกขึน้ 

 

 

 

 

 



 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร  

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใชจ้่ายพนกังานและผูบ้รหิาร 20.67  29.90  9.23  44.65%  

ค่าทีป่รกึษา 1.65  3.81  2.16  130.91%  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น -  13.90  13.90  100.00%  

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 0.48  -   (0.48) (100.00%) 

อืน่ ๆ 9.53  9.52   (0.01) (0.10%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32.33  57.13  24.80  76.71% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 มจี ำนวน 57.13 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก
งวดเดยีวกนัของปี 2561 เป็นจ ำนวนเงนิ 24.80 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 76.71 เนื่องจำก (1) กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนและผู้บรหิำร โดยเพิม่ขึน้เท่ำกบั 9.23 ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.65 ซึง่สอดคลอ้งกบัจ ำนวนพนักงำนที่
เพิม่ขึน้เพื่อรองรบักบักำรขยำยตัวของธุรกจิ และ (2) กำรเพิ่มขึน้ของรำยกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน โดยเพิ่มขึ้น
เท่ำกบั 13.90 ล้ำนบำท ซึ่งมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำเงนิบำทที่แขง็ตัวมำกขึน้และบรษิัทฯมีลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศเป็น
จ ำนวน 14.62 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ สง่ผลใหบ้รษิทัฯเกดิผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2562 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเท่ำกบั 18.41 ลำ้นบำท ลดลง

จำกงวดเดยีวกนัของปี 2561 เป็นจ ำนวนเงนิ 1.31 ลำ้นบำท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 6.64 อนัเป็นผลมำจำกกำรบรหิำรจดักำร
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควบคุมค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิอย่ำงมปีระสทิธผิลของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

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

สินทรพัย ์         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุน
ชัว่คราว 

138.76  122.84   (15.92) (11.47%) 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 1,117.59  1,369.02  251.43  22.50%  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 82.73  76.75   (5.98) (7.23%) 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสทิธริายการ 655.21  548.23   (106.98) (16.33%) 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ลขิสทิธิร์ายการ 1,181.01  1,288.04  107.03  9.06%  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 75.90  88.34  12.44  16.39%  
รวมสินทรพัย ์ 3,251.20  3,493.22  242.02  7.44%  
หน้ีสิน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 93.95  219.71  125.76  133.86%  
ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -  -  -  - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 198.17  232.04  33.87  17.09%  
หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 885.00  887.00  2.00  100.00%  
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 20.02  19.92   (0.10) 14.02%  
รวมหน้ีสิน 1,197.14  1,358.67  161.53  13.49%  
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,054.06  2,134.56  80.50  7.61%  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,251.20  3,493.23  242.03  7.44%  

สินทรพัยร์วม 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีสนิทรพัย์รวมเท่ำกบั 3,493.23 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกยอด

คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เป็นจ ำนวนเงนิ 242.03 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 7.44 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

(1) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 251.43 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.50 ซึ่งสอดคล้องกับกำร
เพิม่ขึน้ของรำยได้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ทัง้นี้ ส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำงช ำระ 6 - 12 เดอืน จ ำนวน 
227.50 ล้ำนบำท ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับกำรช ำระจำกลูกค้ำเท่ำกับ 119.52 ล้ำนบำท (ข้อมูล ณ 14 
พฤษภำคม 2562) แมว้่ำลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 จะมมีลูค่ำเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2561 ผูบ้รหิำรยงัคงเชื่อมัน่ว่ำจำกประสบกำรณ์ทำงธุรกจิทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ จะสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิ
จำกลกูคำ้ไดโ้ดยเฉพำะลกูคำ้รำยใหญ่ ซึง่ไม่เคยมปีระวตัดิำ้นกำรไม่ช ำระเงนิ 

(2) เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสิทธิรำยกำรลดลงเป็นจ ำนวนเงิน 106.98 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 16.33 
เน่ืองจำกมีกำรจ่ำยเงนิจองลิขสทิธิค์อนเทนต์เพิ่มเพื่อรองรบักำรเติบโตของธุรกิจให้บริกำรและจ ำหน่ำย
ลขิสทิธิค์อนเทนต์ที่มีรำยได้เติบโตอย่ำงต่อเน่ือง เป็นจ ำนวนเงนิ 211.53 ล้ำนบำท และมีกำรโอนรบัเป็น
สนิทรพัยล์ขิสทิธิร์ำยกำรเป็นจ ำนวนเงนิ 318.51 ลำ้นบำท โดยทัง้นี้สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น (1) กำรจ่ำยเงนิ
ล่วงหน้ำเพื่อต่ออำยุลิขสทิธิค์อนเทนต์เดิมเป็นประมำณ 69.58 ล้ำนบำท (2) กำรจองลิขสิทธิค์อนเทนต์
ส ำหรบัสทิธใินประเทศเป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 153.50 ลำ้นบำท และ (3) กำรจองลขิสทิธิค์อนเทนต์ส ำหรบั
สทิธต่ิำงประเทศเป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 325.15 ลำ้นบำท เพื่อรองรบัแผนกำรเตบิโตดำ้นกำรสง่ออกลขิสทิธิ ์
คอนเทนตข์องบรษิทัฯ 



 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

(3) ลขิสทิธิร์ำยกำรเพิ่มขึ้น 107.03 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 โดยในระหว่ำงปี 2562 มีกำรลงทุน
ค่ำลขิสทิธิร์ำยกำรเป็นจ ำนวน 325.40 ลำ้นบำท มคี่ำตดัจ ำหน่ำยเป็นจ ำนวนเงนิ 225.33 ลำ้นบำท และมกีำร
โอนกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเป็นจ ำนวนเงนิ 7.01 ลำ้นบำท 

(4) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 12.44 ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.39 โดยมสีำเหตุหลกั
มำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัยข์องบรษิัทย่อย เพื่อใหพ้รอ้มต่อกำรด ำเนินงำนที่จะเริม่
ภำยในปี 2562 นี้  

หน้ีสินรวม 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีหนี้สนิรวมเท่ำกบั 1,358.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 

161.53ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.49 กำรเพิ่มขึ้นของหนี้สนิรวมเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้ในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ โดยยอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562 เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีที่แล้วเท่ำกบั 125.76 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 133.86 นอกจำกนี้ ณ 
วนัที่ 31 มนีำคม 2562 บรษิทัฯมรีำยได้รบัล่วงหน้ำค่ำลขิสทิธิเ์ป็นจ ำนวนเงนิ 18.86 ลำ้นบำท ซึง่จะถูกรบัรูเ้ป็นรำยได้ใน
งวดถดัไป 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 2,134.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็น
จ ำนวน 80.50 ลำ้นบำท โดยเพิม่ขึน้จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 


