
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับงวดหกเดอืน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 

 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

รายได้รวม 698.03  870.11  172.08  24.65%  

EBIT 211.15  233.72  22.57  10.69%  

ต้นทุนทางการเงิน 35.09  41.36  6.27  17.87%  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37.04  42.24  5.20  14.04%  

ก าไรสุทธิ 139.02  150.12  11.10  7.98%  

อัตราก าไรสุทธิ (ROS) 19.92% 17.25%    

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.28 0.02  6.92%  

 

รำยได้รวม 
ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้รวมเท่ำกับ 870.11 ล้ำนบำท

เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน เท่ำกับ 172.08 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.65 ทั้งนี้รำยได้ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ในแต่ละธุรกิจส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 มีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรำยได้ประเภท

เดียวกันจำกงวดเดียวกันของปีก่อน ดังนี้ (1) รำยได้ค่ำสิทธิจำกธุรกิจให้บริกำรและจ ำหน่ำยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ เติบโตเท่ำกับ

ร้อยละ 37.21 (2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรจำกธุรกิจบริกำรโฆษณำ ลดลงเท่ำกับร้อยละ 94.93 และ (3) รำยได้จำกกำรขำย

จำกธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ลดลงเท่ำกับร้อยละ 70.67 

ก ำไรสุทธิ 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิเท่ำกับ 150.12 ล้ำนบำท              

ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ำกับ 11.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.98 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจำกรำยได้รวม

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนในอัตรำร้อยละ 24.65 แต่จำกกำรที่

บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยมำตั้งแต่ปี 2560 เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ รวมถึงค่ำเงินบำทที่แข็งตัวมำกขึ้น 

ท ำให้บริษัทฯ เกิดผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนมำกขึ้นตำมไปด้วย ส่งผลให้อัตรำส่วนรำยได้รวมต่อก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหก

เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจะพบว่ำลดลงจำกร้อยละ 19.92 เป็นร้อยละ 17.25 

ในขณะที่อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยเมื่อเทียบกับรำยได้รวมส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 เพิ่มขึ้น

จำกร้อยละ 12.46 เป็นร้อยละ 16.92 โดยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นไปตำมปัจจัยที่อธิบำยข้ำงต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 

 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

1. ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์         

 รายได้ค่าสิทธ ิ 621.58  852.86  231.28  37.21%  

 -  ขายภายในประเทศ 549.40  574.27  24.87  4.53%  

 -  ขายต่างประเทศ 72.18  278.59  206.41  285.97%  

 ต้นทุนค่าสิทธ ิ 370.62  477.08  106.46  28.72%  

ก าไรขั้นต้นธุรกิจขายสิทธ ิ 250.96  375.78  124.82  49.74%  

อัตราก าไรขั้นต้น 40.37% 44.06%     
          

2. ธุรกิจบริการโฆษณา         

 รายได้จากการใหบ้ริการ 28.20  1.43   (26.77) (94.93%) 

 ต้นทุนการให้บริการ 17.25  8.31   (8.94) (51.83%) 

 ก าไรขั้นต้นธุรกิจบริการโฆษณา 10.95   (6.88)  (17.83) (162.83%) 

 อัตราก าไรขั้นต้น 38.83% (481.12%)    
          

3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ ์         

 รายได้จากการขาย 33.65  9.87   (23.78) (70.67%) 

 ต้นทุนขาย 12.05  3.75   (8.30) (68.88%) 

 ก าไรขั้นต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ ์ 21.60  6.12   (15.48) (71.67%) 

 อัตราก าไรขั้นต้น 64.19% 62.01%      
          

 ก าไรขั้นต้นรวม 283.51  375.02  91.51  32.28%  

 อัตราก าไรขั้นต้นรวม 41.48% 43.40%     

ธุรกิจให้บริกำรและจ ำหน่ำยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำสิทธิเท่ำกับ 852.86 ล้ำนบำท โดยสำมำรถ

จ ำแนกได้เป็นกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศเป็นจ ำนวน 574.27 ล้ำนบำท และ 278.59 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ              

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.34 และร้อยละ 32.66 ของรำยได้ค่ำสิทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจ ำนวน 

231.28 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.21 โดยปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้รำยได้ค่ำสทิธิของปี 2562 เพิ่มขึ้น คือ รำยได้จำกกำร

จ ำหน่ำยคอนเทนต์สู่ต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทฯเริ่มมีกำรจ ำหน่ำยคอนเทนต์ไปต่ำงประเทศเมื่อปลำยไตรมำสที่ 2 ของป ี2561  

ต้นทุนค่ำสิทธิ (ประกอบด้วย ค่ำตัดจ ำหน่ำย และค่ำพำกย์และค่ำแปลเป็นหลัก) ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                      

30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนค่ำสิทธิเท่ำกับ 477.08 ล้ำนบำท และ 370.62 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.72 เนื่องจำก บริษัทฯ มีกำรลงทุนในคอนเทนต์เพิ่มเป็นจ ำนวนเงิน 776.15 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2561 

และ 605.05 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปีนี้ เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจทั้งกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศและกำรส่งออกไปยัง

ต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น และท ำให้ต้นทุนค่ำสิทธิงวดปัจจุบันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 

2561 

 

2. ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจให้บริกำรและจ ำหน่ำยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ส ำหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 เท่ำกับ 375.78 ล้ำนบำท และ 250.96 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

49.74 และอัตรำก ำไรขั้นต้น ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 เท่ำกับร้อยละ 44.06 และ 40.37 

ตำมล ำดับ 

ส ำหรั บ  Backlog กำรจ ำหน่ ำยคอนเทนต์ ของบริ ษัทฯ  ณ  วั นที่  30 มิ ถุ น ำยน  2562 มี มู ลค่ ำ เท่ ำกับ  

470.01 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย Backlog จำกกำรจ ำหน่ำยคอนเทนต์ในประเทศ มูลค่ำ 368.99 ล้ำนบำทและ Backlog                 

จำกกำรจ ำหน่ำยคอนเทนต์ในต่ำงประเทศ มูลค่ำ 101.02 ล้ำนบำท หรือ 3.30 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

ธุรกิจบริกำรโฆษณำ 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 1.43             

ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี 2561 เป็นจ ำนวน 26.77 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 94.93 ซึ่งสำเหตุหลักมำจำก  

ปีนี้บริษัทย่อยมีลูกค้ำลดลงเหลือเพียงรำยเดียว ซึ่งสืบเนื่องจำกผลของสัญญำที่บริษัทย่อยได้ท ำไว้กับลูกค้ำรำยดังกล่ำว โดย  

ณ ปัจจุบันบริษัทย่อยก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุงเนื้อหำของสัญญำเพื่อให้ผลด ำเนินงำนจำกธุรกิจบริกำรโฆษณำดีขึ้น 

ธุรกิจขำยผลิตภัณฑ์ 

 ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์เป็นจ ำนวนเงิน 9.87 

ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี 2561 เป็นจ ำนวน 23.78 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 70.67  ซึ่งสำเหตุหลักมำจำก

กำรที่ บริษัทฯ ไม่มีกำรผลิตสินค้ำออกมำเพื่อจ ำหน่ำยเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมำ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร

สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ 

รำยได้อื่น 
รำยได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรเป็นตัวแทนกำรจ ำหน่ำยคอนเทนต์ ดอกเบี้ยรับ 

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและก ำไรจำกเงินลงทุนระยะสั้น โดยส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 รำยได้อื่น

เท่ำกับ 5.95 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 8.65 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกปีที่แล้ว 

บริษัทฯ มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับค่ำเงินบำทที่อ่อนตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลล่ำ

สหรัฐอเมริกำในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 ส่งผลให้กำรที่บริษัทฯเริ่มมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยคอนเทนต์สู่ต่ำงประเทศ

มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นเกิดขึ้น ในขณะที่ปี 2562 นีค้่ำเงินบำทปรับตัวแข็งค่ำขึ้นมำตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้งวดนี้มียอดคงเหลอื

เป็นขำดทุน 

ค่ำใช้จ่ำย 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริกำร  

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event) 10.03  2.68   (7.35) (73.28%) 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 8.22  6.41   (1.81) (22.02%) 

อื่น ๆ 1.53  4.55  3.02  197.39%  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 19.78  13.64  (6.14) (31.04%) 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำรส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี 
2561 เป็นจ ำนวน 6.14 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.04 เนื่องจำกในปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรจัดงำน
ประชำสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้ำที่เป็นสถำนีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพื่อเป็นกำรโปรโมทและประชำสัมพันธ์คอนเทนต์ให้เป็นที่รู้จัก
แก่ผู้ชมซีรีย์ ซึ่งปีนี้ไม่ได้มีกำรจัดงำนดังกล่ำวแล้วภำยหลังที่คอนเทนต์ของบริษัทฯเป็นที่รู้จักและติดตลำดมำกข้ึน 

นอกจำกนี้ในปีก่อนบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนโฆษณำและประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงโทรทัศน์ นิตยสำร หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เป็นจ ำนวน 4.94 ล้ำนบำท แต่ปีนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยไดบ้ริหำรจัดกำร
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวท ำให้ค่ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ลดลงเหลือเป็นจ ำนวน 3.59 ล้ำนบำท  

ในขณะเดียวกัน ปีนี้บริษัทฯเริ่มมีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำส ำหรับธุรกิจกำรจ ำหน่ำยคอนเทนต์สู่ต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรขำยในต่ำงประเทศและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ  ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้เป็นจ ำนวน 2.52               
ล้ำนบำท  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร 43.38  64.03  20.65  47.60%  

ค่าที่ปรึกษา 5.34  7.85  2.51  47.00%  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -  42.48  42.48  100.00%  

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (0.08) -  0.08  (100.00%) 

อื่น ๆ 18.54  19.25  0.71  3.83%  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 67.18  133.61  66.43  98.88% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 มีจ ำนวน 133.61 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก

งวดเดียวกันของปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 66.43 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.88 เนื่องจำก (1) กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำย

พนักงำนและผู้บริหำร โดยเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 20.65 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.60 ซึ่งสอดคล้องกับจ ำนวนพนักงำนที่

เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับกำรขยำยตัวของธุรกิจ และ (2) กำรเพิ่มขึ้นของรำยกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 

42.48 ล้ำนบำท ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกค่ำเงินบำทที่แข็งตัวมำกขึ้นและบริษัทฯมีลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศเป็นจ ำนวน 18.69 

ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ส่งผลให้บริษัทฯเกิดผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเท่ำกับ 41.36 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น

จำกงวดเดียวกันของปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 6.27 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.87 โดยสอดคล้องในทิศทำงเดียวกันกับ
กำรเพิ่มขึ้นของบัญชหีุ้นกู ้

 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 

 
 

ล้านบาท 31 ธ.ค. 61 30 มิ.ย. 62 +/(-) +/(-)% 

สินทรัพย์         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 138.76  188.50  49.74  35.85%  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 1,117.59  1,397.55  279.96  25.05%  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 82.73  90.03  7.30  8.82%  
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการ 655.21  522.40   (132.81) (20.27%) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ 1,181.01  1,368.31  187.30  15.86%  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 75.90  113.61  37.71  49.68%  

รวมสินทรัพย ์ 3,251.20  3,680.40  429.20  13.20%  

หนี้สิน         
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 93.95  194.87  100.92  107.42%  
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -  -  -  0.00%  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 198.17  197.16   (1.01) (0.51%) 
หุ้นกู้ - สุทธจิากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 885.00  1,154.00  269.00  30.40%  
หนี้สินไม่หมุนเวียน 20.02  21.99  1.97  14.02%  

รวมหนี้สิน 1,197.14  1,568.02  370.88  30.98%  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,054.06  2,112.38  58.32  7.61%  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,251.20  3,680.40  429.20 13.20%  

สินทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 3,680.40 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก             

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 429.20 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.20 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น 279.96 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.05 ซึ่งสอดคล้องกับกำรเพิ่มขึ้น
ของรำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำงช ำระ 6 - 12 เดือน จ ำนวน 130.77 
ล้ำนบำท ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับกำรช ำระจำกลูกค้ำเท่ำกับ 39.65 ล้ำนบำท (ข้อมูล ณ 9 สิงหำคม 2562) แม้ว่ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ผู้บริหำร
ยังคงเช่ือมั่นว่ำจำกประสบกำรณ์ทำงธุรกิจที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ จะสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำได้โดยเฉพำะ
ลูกค้ำรำยใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีประวัติด้ำนกำรไม่ช ำระเงิน 

(2) เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสิทธิรำยกำรลดลงเป็นจ ำนวนเงิน 132.81 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.27 
เนื่องจำกมีกำรจ่ำยเงินจองลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพิ่มเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจให้บริกำรและจ ำหน่ำยลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ที่มีรำยได้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เป็นจ ำนวนเงิน 650.90 ล้ำนบำท และมีกำรโอนรับเป็นสินทรัพย์
ลิขสิทธิ์รำยกำรเป็นจ ำนวนเงิน 783.71 ล้ำนบำท โดยทั้งนีย้อดคงเหลือสำมำรถแบ่งออกได้เป็น (1) กำรจ่ำยเงิน
ล่วงหน้ำเพื่อต่ออำยุลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เดิมเป็นประมำณ 45.78 ล้ำนบำท (2) กำรจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส ำหรับ
สิทธิในประเทศเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 90.74 ล้ำนบำท และ (3) กำรจองลิขสิทธิ์คอนเทนต์ส ำหรับสิทธิ
ต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 385.88 ล้ำนบำท เพื่อรองรับแผนกำรเติบโตด้ำนกำรส่งออกลิขสิทธิ์               
คอนเทนต์ของบริษัทฯ 

3. ข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินของกลุ่มธุรกิจ   



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 

(3) ลิขสิทธิ์รำยกำรเพิ่มขึ้น 187.30 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.86 โดยในระหว่ำงปี 2562 มีกำรลงทุน
ค่ำลิขสิทธิ์รำยกำรเป็นจ ำนวน 637.39 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกได้เป็น (1) กำรซื้อเพื่อต่ออำยุลิขสิทธิ์คอนเทนต์
เดิมเป็นประมำณ 40.50 ล้ำนบำท (2) กำรซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ส ำหรับสิทธิในประเทศเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
77.96 ล้ำนบำท และ (3) กำรซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ส ำหรับสิทธิต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 518.93 
ล้ำนบำท เพื่อรองรับแผนกำรเติบโตด้ำนกำรส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทฯ นอกจำกนี้มีค่ำตัดจ ำหน่ำย
เป็นจ ำนวนเงิน 457.10 ล้ำนบำท และมีกำรโอนกลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเป็นจ ำนวนเงิน 7.01 ล้ำนบำท 

(4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 37.71 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.68 โดยมีสำเหตุหลัก  
มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของบัญชีอุปกรณ์ของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจผลิตรำยกำรข่ำวเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจภำยใต้ชื่อ JKN-CNBC ซึ่งจะเริ่มออกอำกำศในเดือนกรกฎำคม 2562 ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล และสื่อออนไลน์ รวมไปถึงกำรเพิ่มขึ้นของบัญชีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนในด้ำน
ปฏิบัติกำรรวมไปถึงด้ำนบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ  

หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ำกับ 1,568.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 

370.88ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.98 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 100.92 
ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้เป็นจ ำนวน 269.85 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 2,112.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็น
จ ำนวน 58.32 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ ำนวน 150.12 
ล้ำนบำทนอกจำกนี้บริษัทฯมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำกก ำไรของปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.17 บำท ต่อหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 540,000,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 91.80 ล้ำนบำท  

สภำพคล่องและควำมพอเพียงของเงินทุน 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 

4.28 เท่ำ และ 4.58 เท่ำ ตำมล ำดับ และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำกับ 4.05 เท่ำ และ 4.30 เท่ำ ตำมล ำดับ โดยมี
สำเหตุส ำคัญมำจำกกำรที่บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มมำกขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวี ยนระยะสั้นในกำร
ด ำเนินงำน ท ำให้ยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จึงท ำให้อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง 

นอกจำกนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 0.74 เท่ำและ 0.58 เท่ำ ตำมล ำดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกหนี้สินระยะสั้นและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น                  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทฯ 


