
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

รายได้รวม  1,058.85   1,286.92   228.07  21.54%  

EBIT  278.86   328.20   49.34  17.69%  

ต้นทุนทางการเงิน  49.11   68.10   18.99  38.67%  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  48.04   57.52   9.48  19.73%  

กำไรสุทธิ  181.71   202.58   20.87  11.49%  

อัตรากำไรสุทธิ (ROS) 17.16% 15.74%   

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.34 0.38 0.04  11.76%  

 

รายได้รวม 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 1,286.92 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเท่ากับ 228.07 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.54 ทั้งน้ีรายได้ของบริษัทฯ และ             

บริษัทย่อย ในแต่ละธุรกิจสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายได้ประเภท

เดียวกันจากงวดเดียวกันของป�ก่อน ดังน้ี (1) รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ เติบโตเท่ากับ

ร้อยละ 30.53 (2) รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา ลดลงเท่ากับร้อยละ 89.49 และ (3) รายได้จากการขาย

จากธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ลดลงเท่ากับร้อยละ 71.84 

กำไรสุทธ ิ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 202.58 ล้านบาท ซึ่ง

เติบโตเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเท่ากับ 20.87 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 11.49 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้รวม

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนในอัตราร้อยละ 21.54 แต่จากการท่ี

บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อคอนเทนต์เพ่ิมข้ึนเรื่อยมาตั้งแต่ป� 2560 เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงค่าเงินบาทท่ีแข็งตัวมากข้ึน

ทำให้บริษัทฯเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมากข้ึนตามไปดว้ย ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้รวมต่อกำไรสุทธิสำหรับงวดเก้า

เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป�ก่อนจะพบว่าลดลงจากร้อยละ 17.16 เป�นร้อยละ 15.74 

ในขณะท่ีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 เพิ่มข้ึน

จากร้อยละ 13.55 เป�นร้อยละ 16.72 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป�นไปตามป�จจัยท่ีอธิบายข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์         

 รายได้ค่าสิทธ ิ  969.11   1,264.97   295.86  30.53%  

 -  ขายภายในประเทศ  791.93   862.88   70.95  8.96%  

 -  ขายต่างประเทศ  177.18   402.09   224.91  126.94%  

 ต้นทุนค่าสิทธ ิ  599.87   721.36   121.49  20.25%  

กำไรขั้นต้นธุรกิจขายสิทธ ิ  369.24   543.61   174.37  47.22%  

อัตรากำไรขั้นต้น 38.10% 42.97% 
  

  
    

2. ธุรกิจบริการโฆษณา 
    

 รายได้จากการใหบ้ริการ  39.85   4.19   (35.66) (89.49%) 

 ต้นทุนการให้บริการ  23.90   18.47   (5.43) (22.72%) 

 กำไรขั้นต้นธุรกิจบริการโฆษณา  15.95   (14.28)  (30.23) (189.53%) 

 อัตรากำไรขั้นต้น 40.03% (340.81%) 
  

  
    

3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 
    

 รายได้จากการขาย  35.05   9.87   (25.18) (71.84%) 

 ต้นทุนขาย  12.73   3.75   (8.98) (70.54%) 

 กำไรขั้นต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์  22.32   6.12   (16.20) (72.58%) 

 อัตรากำไรขั้นต้น 63.68% 62.01%  
  

  
    

 กำไรขั้นต้นรวม  407.51   535.45   127.94  31.40%  

 อัตรากำไรขั้นต้นรวม 39.03% 41.86%  
  

ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากับ 1,264.97 ล้านบาท โดยสามารถ

จำแนกได้เป�นการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป�นจำนวน 862.88 ล้านบาท และ 402.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดย

คิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 68.21 และร้อยละ 31.79 ของรายได้ค่าสิทธิ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวน 295.86 

ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.53 โดยป�จจัยหลักท่ีส่งผลให้รายได้ค่าสิทธิของป� 2562 เพ่ิมข้ึน คือ รายได้จากการจำหน่าย

คอนเทนต์สู่ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯเริ่มมีการจำหน่ายคอนเทนต์ไปต่างประเทศเมื่อปลายไตรมาสท่ี 2 ของป� 2561  

นอกจากนี้ระหว่างงวด ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งมีการปรับโครงสร้างการจัดหาลิขสิทธิ์รายการ จึงได้เข้ามาขอเจรจา

กับทางบริษัทฯ เพ่ือขอคืนลิขสิทธ์ิรายการส่วนท่ีค้างชำระ และเปลี่ยนนิติบุคคลในการจัดหาลิขสิทธ์ิรายการ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์

ดังกล่าวนี้จะไม่ใช่ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ แต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวในอนาคต ดังน้ัน

บริษัทฯ จึงทำการลดหนี้และรับคืนลิขสิทธิ์รายการจากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเป�นจำนวนเงินประมาณ 220 ล้านบาท โดยท่ี

บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับนิติบุคคลรายใหม่ดังกล่าวแล้วเสร็จตลอดจนตั้งเงื่อนไขในการชำระหนี้อย่างรัดกุม ซึ่ง ณ ป�จจุบัน

บริษัทฯ ได้รับชำระค่าลิขสิทธิ์รายการแล้วร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญา และจะมีการรับชำระค่าลิขสิทธิ์รายการเพิ่มอีก

ร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา รวมไปถึงรับเช็คลงวันท่ีล่วงหน้า (ตามเครดิตเทอม) สำหรับมูลค่าค่าลิขสิทธ์ิรายการท่ีคงเหลืออีก

ร้อยละ 80 ภายใยเดือนพฤศจิกายน 2562 เพ่ือเป�นการป้องกันความเสี่ยงจากการรับชำระหน้ีในอนาคต 

2. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
ต้นทุนค่าสิทธิ (ประกอบด้วย ค่าตัดจำหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป�นหลัก) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี         

30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าสิทธิเท่ากับ 721.36 ล้านบาท และ 599.87 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป�น

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.25 เน่ืองจาก บริษัทฯ มีการลงทุนในคอนเทนตเ์พ่ิมในระหว่างป� 2562 และ 2561 เป�นจำนวนเงิน 954.98 

ล้านบาท และ 776.15 ล้านบาท ตามลำดับ เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจท้ังการจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกไป

ยังต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ค่าตัดจำหน่ายเพ่ิมข้ึน และทำให้ต้นทุนค่าสิทธิงวดป�จจุบันเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ

ป� 2561 

ทั้งน้ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ สำหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 เท่ากับ 543.61 ล้านบาท และ 369.24 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

47.22 และอัตรากำไรข้ันต้น สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 42.97 และ 38.10 

ตามลำดับ 

สำหร ับ Backlog การจำหน ่ายคอนเทนต ์ของบร ิษ ัทฯ ณ ว ันท ี ่  30 ก ันยายน  2562 ม ีม ูลค ่า เท ่า กับ  

317.71 ล้านบาท 

ธุรกิจบริการโฆษณา 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 4.19 

ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป� 2561 เป�นจำนวน 35.66 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 89.49 ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก ป�

นี้บริษัทย่อยมีลูกค้าลดลงเหลือเพียงรายเดียว ซึ่งสบืเนื่องจากผลของสัญญาที่บริษัทย่อยได้ทำไว้กับลูกค้ารายดังกล่าว โดย ณ 

ป�จจุบันสัญญาดังกล่าวได้หมดลง และบริษัทย่อยได้มีการทำสัญญากับลูกค้ารายใหม่โดยไม่มีเง่ือนไขเช่นเดิม 

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 

 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป�นจำนวนเงิน 

9.87 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป� 2561 เป�นจำนวน 25.18 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 71.84  ซึ่งสาเหตุหลักมา

จากการที่ บริษัทฯไม่มีการผลิตสินค้าออกมาเพื่อจำหน่ายเพิ่มเติมตั้งแต่ป� 2560 เป�นต้นมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ 

รายได้อ่ืน 

รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากการเป�นตัวแทนการจำหน่ายคอนเทนต์ ดอกเบี้ยรับ 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น โดยสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รายได้อ่ืน

เท่ากับ 7.89 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป� 2561 เป�นจำนวนเงิน 6.94 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากป�ที่แล้ว 

บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป�นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลล่า

สหรัฐอเมริกาในระหว่างป� 2561 ส่งผลให้การที่บริษัทฯเริ่มมรีายได้จากการจำหน่ายคอนเทนต์สู่ต่างประเทศมีกำไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเกิดข้ึน ในขณะท่ีป� 2562 น้ีค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าข้ึนมาตั้งแต่ต้นป� ส่งผลให้งวดน้ีมียอดคงเหลือเป�นขาดทุน 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ  

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event)  19.34   12.22   (7.12) (36.81%) 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ ์  13.50   18.98   5.48  40.59%  

อื่น ๆ  2.82   6.57   3.75  132.98%  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ  35.66   37.77   2.11  5.92%  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป� 

2561 เป�นจำนวน 2.11 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 5.92 เนื่องจากป�น้ีบริษัทฯเริ่มมีการว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจการ

จำหน่ายคอนเทนต์สู่ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการขายในต่างประเทศและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ 

นอกจากน้ีบริษัทฯ มคี่าใชจ้่ายดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง นิตยสาร หนังสอืพมิพ ์สื่อ

ออนไลน์ รวมไปถงึทางโทรทัศน์ซึ่งควบคู่ไปกับการออกอากาศของคอนเทนต์ตามช่องทีวีดิจิตอลมากข้ึนด้วย 

ในขณะเดียวกัน เมื่อป�ที่แล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้าที่เป�นสถานีโทรทัศน์

ระบบดิจิตอลเพ่ือเป�นการโปรโมทและประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ให้เป�นท่ีรู้จักแก่ผู้ชมซีรีย์ ซึ่งป�น้ีไม่ได้มีการจัดงานดังกล่าวแล้ว

ภายหลังท่ีคอนเทนต์ของบริษัทฯเป�นท่ีรู้จักและติดตลาดมากข้ึน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร  65.14   98.81   33.67  51.69%  

ค่าที่ปรึกษา  8.20   10.31   2.11  25.73%  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -   26.27   26.27  100.00%  

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  5.90   8.85   2.95  50.00%  

อื่น ๆ  28.59   33.13   4.54  15.88%  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  107.83   177.37   69.54  64.49% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีจำนวน 177.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก

งวดเดียวกันของป� 2561 เป�นจำนวนเงิน 69.54 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.49 เนื่องจาก (1) การเพิ่มขึ้นของ

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 33.67 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.69 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวน

พนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ (2) การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยในงวดป�จจุบัน บริษัทฯ

และบริษัทย่อยของ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเป�นจำนวน 8.85 ล้านบาท (โดย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562      

บริษัทฯ ได้รบัชำระเงินจากลูกหนี้การค้าที่ถกูตั้งคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วเป�นจำนวน 12.31 ล้านบาท) และ (3) การเพิ่มข้ึน

ของรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 26.27 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวมาก

ขึ้นและบริษัทฯมีลูกหนี้การค้าต่างประเทศเป�นจำนวน 21.31 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้บริษัทฯเกิดผลขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 68.10 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกันของป� 2561 เป�นจำนวนเงิน 18.99 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.67 โดยสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

กับการเพ่ิมข้ึนของบัญชีหุ้นกู้ 

 
 

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

สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว  138.76   120.64   (18.12) (13.06%) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น  1,117.59   1,611.69   494.10  44.21%  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  82.73   80.35   (2.38) (2.88%) 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการ  655.21   357.69   (297.52) (45.41%) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ  1,181.01   1,449.30   268.29  22.72%  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  75.90   122.03   46.13  60.78%  

รวมสินทรัพย ์  3,251.20   3,741.70   490.50  15.09%  

หน้ีสิน     

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  93.95   80.00   (13.95) (14.85%) 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�  -   396.53   396.53  100.00%  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  198.17   190.25   (7.92) (4.00%) 

หุ้นกู้ - สุทธจิากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�  885.00   889.00   4.00  0.45%  

หนี้สินไม่หมุนเวียน  20.02   21.08   1.06  5.29%  

รวมหน้ีสิน  1,197.14   1,576.86   379.72  31.72%  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,054.06   2,164.84   110.78  5.39%  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,251.20   3,741.70   490.50  15.09%  

สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,741.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอด

คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป�นจำนวนเงิน 490.50 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 15.09 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก 

(1) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 494.10 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44.21 ซึ่งสอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึน

ของรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท้ังน้ี สำหรับลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 333.56 ล้าน

บาท ป�จจุบันบริษัทฯ ได้รับการชำระจากลูกค้าแล้วเท่ากับ 37.04 ล้านบาท และสำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้าง

ชำระน้อยกว่า 6 เดือนนั้น บริษัทฯ ก็ได้รับชำระมาแล้วเท่ากับ 63.39 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 14 พฤศจิกายน

2562) แม้ว่าลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ผู้บริหารยังคงเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ทางธุรกจิที่ผ่านมา บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

ได้โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีประวัติด้านการไม่ชำระเงิน 

(2) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื ้อสิทธิรายการลดลงเป�นจำนวนเงิน 297.52 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 45.41 

เน่ืองจากมีการจ่ายเงินจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต์ที่มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป�นจำนวนเงิน 727.75 ล้านบาท และมีการโอนรับเป�นสินทรัพย์

ลิขสิทธิ์รายการเป�นจำนวนเงิน 1,025.27 ล้านบาท โดยทั้งน้ียอดคงเหลือสามารถแบ่งออกได้เป�น (1) การ

3. ข้อมูลสรุปฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อต่ออายุลิขสิทธิ์คอนเทนต์เดิมเป�นประมาณ 5.35 ล้านบาท (2) การจองลิขสิทธิ์คอนเทนต์

สำหรับสิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 108.83 ล้านบาท และ (3) การจองลิขสิทธิ์คอนเทนต์สำหรับ

สิทธิต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 243.51 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการเติบโตด้านการส่งออกลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต์ของบริษัทฯ 

(3) ลิขสิทธิ์รายการเพิ่มขึ้น 268.29 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.72 โดยในระหว่างป� 2562 มีการลงทุน

ค่าลิขสิทธิ์รายการเป�นจำนวน 954.98 ล้านบาท โดยแบ่งออกได้เป�น (1) การซื้อเพื่อต่ออายุลิขสิทธิ์คอนเทนต์

เดิมเป�นประมาณ 38.76 ล้านบาท (2) การซื้อลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สำหรับสิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 

94.35 ล้านบาท และ (3) การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์สำหรับสิทธิต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 821.87 

ล้านบาท เพ่ือรองรับแผนการเติบโตด้านการส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทฯ นอกจากน้ีมีค่าตัดจำหน่าย

เป�นจำนวนเงิน 693.69 ล้านบาท และมีการโอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเป�นจำนวนเงิน 7.01 ล้านบาท 

(4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป�นจำนวน 46.13 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.78 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการเพิ่มขึ้นของบัญชีอุปกรณ์ของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเกี ่ยวกับ

เศรษฐกิจภายใต้ชื่อ JKN-CNBC ซึ่งเริ่มออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล และสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการเพ่ิมข้ึนของบัญชีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการดำเนินงานในด้าน

ปฏิบัติการรวมไปถึงด้านบริหารของกลุ่มบริษัทฯ  

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,576.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป�นจำนวน 

379.72ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.72 โดยเป�นการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้เป�นจำนวน 400.53 ล้านบาท เพื่อใช้เป�นเงินทุน

หมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,164.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป�น

จำนวน 110.78 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป�นจำนวน 202.58 

ล้านบาทนอกจากนี้บริษัทฯมีการจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของป� 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ต่อหุ้นสามัญ

จำนวน 540,000,000 หุ้น เป�นจำนวนเงินรวม 91.80 ล้านบาท  

สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ               

2.72 เท่า และ 4.58 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 2.60 เท่า และ 4.30 เท่า ตามลำดับ โดยมี

สาเหตุสำคัญมาจากการที่บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ทำให้ต้องจัด

ประเภทหุ้นกู้ดังกล่าวเป�นหน้ีสินหมุนเวียน ทำให้ยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน จึงทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องและมี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับตัวลดลง 

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.73 เท่าและ 0.58 เท่า ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป�นเงินทุนหมุนเวียน

ภายในบริษัทฯ 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
รายการอธิบายเพ่ิมเติม 

1.     ลูกหนี้คงค้างจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง 220 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้เปลี่ยนวิธีการจัดหาลิขสิทธิ์รายการ จึงขอคืนลิขสิทธ์ิ

รายการส่วนท่ีค้างชำระ บริษัทได้ออกใบลดหน้ีรับคืนลิขสิทธ์ิเป�นผลให้บ.ไม่มียอดคงค้างจากลูกหน้ีรายใหญ่ 

·       สรุปข้อมลูของลูกหน้ีและสดัส่วนรายได้จากลูกหน้ีดังกล่าว 

ลูกหน้ีรายใหญ่รายดังกล่าวมีรายได้คิดในระหว่างงวดเก้าเดือนคดิเป�นร้อยละ 16.3 ของรายไดค้่าสิทธิท่ีปรากฏอยู่

ในงบการเงิน (รายไดห้ลังหักการรบัคืนสินค้าจากลูกค้ารายใหญร่ายดังกล่าวแล้ว) 

·      สาเหตุท่ีบริษัทรับคืนลิขสิทธ์ิ และการรับคืนลิขสิทธ์ิเป�นไปตามสัญญาระหว่างบ.กับลูกค้าหรือไม่ อย่างไร 

โดยปกติบริษัทฯไม่มีนโยบายการรบัคืนสินค้าหรือรับคืนลิขสิทธ์ิ ดงัน้ันจึงไม่เคยมีการทำสัญญากับลกูค้ารายใดใน

เรื่องการรับคืนลิขสิทธ์ิน้ี แต่เมื่อพิจารณาความเสี่ยงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแล้วทางฝ่ายบรหิารคาดว่าจะ

ไม่มคีวามเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบรษัิทฯ นอกจากน้ีทางบริษัทฯมองว่าการยอมทำตามข้อเรียกร้องของลูกค้าน้ีเป�น

การกระทำท่ีจะเป�นผลดีกับบริษัทฯท้ังในส่วนของการรักษาลูกค้ารายใหญ่รายดังกล่าวรวมไปถึงสญัญาท่ีจะเกิดข้ึน

เพ่ิมเตมิภายในอนาคตด้วย  

·      ความเสียหายท่ีบ.ได้รับจากการคืนลิขสิทธ์ิ 

บริษัทฯไม่มีความเสียหายจากการรับคืนลิขสิทธิ์ดังกล่าว เนื่องจาก บริษัทฯได้ตกลงรับคืนเฉพาะลิขสิทธิ์ที่ยังไมม่ี

การนำไปออกอากาศ อีกทั้งลูกค้ารายดังกล่าวได้แนะนำลูกค้ารายใหม่เพื่อเป�นการทดแทนอีกด้วย (ซึ่งท้ายที่สุด

แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป�นเพียงการเปลี่ยนวิธีการซื้อลิขสิทธิ์รายการของลูกค้ารายใหญ่รายน้ีเท่านั้น) ณ ป�จจุบัน

บริษัทฯ ได้รับชำระค่าลิขสิทธ์ิรายการแล้วร้อยละ 20 ของมูลค่าตามสัญญา รวมไปถึงรับเช็คลงวันท่ีล่วงหน้า (ตาม

เครดิตเทอม) สำหรับมูลค่าค่าลิขสิทธิ์รายการที่คงเหลืออีกร้อยละ 80 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป�นการป้องกันความ

เสี่ยงจากการรับชำระหน้ีในอนาคต 

·      การบันทึกบัญชีเมื่อรับคืนลขิสิทธ์ิ 

เดบิท บัญชีรับคืนค่าสิทธ์ิ (รายไดค้่าสิทธิ - งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 

       เครดติ ลูกหน้ีการค้า (ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - งบแสดงฐานะการเงิน) 

·      การอนุมัติการรับคืนลิขสิทธ์ิเป�นไปตามอำนาจดำเนินการหรือไม่ อย่างไร 

การอนุมัติการรับคืนลิขสิทธ์ิเป�นไปตามอำนาจดำเนินการท่ีให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ (MD) ของบริษัทฯ เป�นผูม้ี

อำนาจในการอนุมัตริายการได้ ซึง่เป�นไปตามตารางอำนาจดำเนินการท่ีระบุอยู่ในคูม่ือและระเบียบการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ 

 

2.     รายได้ค่าลิขสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่ในประเทศ 2 รายรวม 300 ล้านบาทที่บริษัทรับรู้รายได้ในระหว่างงวด ซึ่งลูกค้า                   

รายใหม่ 2 รายได้รับการรับรองจากลูกค้ารายใหญ่ในข้อ 1 และพันธมิตรธุรกิจของลูกค้ารายใหม่อีกรายหน่ึง 

·       ลูกค้าใหม่รายท่ี 1 

• สาเหตุท่ีลูกค้ารายใหญ่ในข้อ 1 แนะนำและรับรองลูกค้ารายใหม่รายท่ี 1   

เน่ืองจากตามท่ีได้มีการอธิบายในข้างต้นท่ีว่าลูกค้ารายใหญ่ในข้อ 1 ได้ขอเปลี่ยนวิธีการสั่งซื้อกับทางบริษัทฯ 

โดยให้บริษัทฯทำสัญญาซื้อขายลิขสิทธ์ิผ่านลูกค้ารายใหม่รายท่ี 1 น้ีแทน 

• รายได้ค่าลิขสิทธ์ิจากลูกค้าใหมร่ายท่ี 1 ในงวด Q3/62 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าใหมร่ายท่ี 1 เป�นจำนวน 249 

ล้านบาท 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
·      ลูกค้าใหม่รายท่ี 2 

• ท่ีมาท่ีไปลูกคา้ใหม่รายท่ี 2 

โดยปกติกระบวนการขาย เพื่อหาลูกหารายใหม่ของบริษัทฯนั้น บริษัทฯจะมีการติดต่อไปยังผู้ประกอบการ

ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ทุกระบบ ซึ่งในระหว่างนี้บริษัทฯได้มีการติดต่อเพื่อขายลิขสิทธิ์รายการให้กับลูกค้าท่ี

ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายหนึ่ง ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวได้ให้ความสนใจและกำลังมีการ

พิจารณาเพื่อรับซื้อลิขสิทธ์ิรายการจากบริษัทฯอยู่นั้น ก็ได้มีการแนะนำให้บริษัทฯได้รู้จักกับหนึ่งในพันธมิตร

การค้าของสถานีโทรทัศน์ซึ่งจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกอากาศผ่านช่องทาง OTT (Over The Top)               

จึงทำให้มีโอกาสเจรจาและสุดท้ายก็ได้ทำการตกลงซื้อขายลิขสิทธ์ิรายการกันข้ึนกับลูกค้ารายใหม่รายท่ี 2 น้ี  

ณ ป�จจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระค่าลิขสิทธ์ิรายการแล้วร้อยละ 20 ของมูลค่าตามสัญญา รวมไปถึงรับเช็คลงวันท่ี

ล่วงหน้า (ตามเครดิตเทอม) สำหรับมูลค่าค่าลิขสิทธิ์รายการที่คงเหลืออีกร้อยละ 80 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป�น

การป้องกันความเสี่ยงจากการรับชำระหน้ีในอนาคต 

• ลูกค้าใหม่รายท่ี 2 มีความเก่ียวข้องกับรายการคืนลิขสิทธ์ิจากลูกค้ารายใหญ่ในข้อ 1 หรือไม่อย่างไร 

ไม่มีความเก่ียวข้องกัน 

• รายได้ค่าลิขสิทธ์ิจากลูกค้าใหมร่ายท่ี 2 ในงวด Q3/62 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้าใหมร่ายท่ี 2 เป�นจำนวน 51                

ล้านบาท 
 

3.     ลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำระรวม 920 ล้านบาท 

แนวทางการเร่งการเก็บเงินจากลกูหน้ีการค้าท่ีค้างชำระรวม 920 ลบ. ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต เพ่ือนำเงินท่ี

ได้มาใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานและชำระหน้ีสิน เช่น หุ้นกู้ท่ีครบกำหนดภายใน 1 ป� 397 ลบ. 

 ป�จจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าเพื่อให้การเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหนึ่งในวิธีการเบื้องต้นน้ัน 

บริษัทฯได้เจรจาให้มีการจ่ายชำระเงินมัดจำล่วงหน้าส่วนหน่ึงไว้สำหรับการทำสญัญาการซื้อขายลิขสทิธ์ิรายการฉบับใหม่ 

เพ่ือให้มีการรับชำระเงินได้เร็วข้ึน และเป�นหลักประกันลดความเสี่ยงจากการรับชำระหน้ีในอนาคต 
 

4.     รายการดังต่อไปน้ีเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือไม่ อย่างไร 

4.1   หุ้นกู้ 500 ล้านบาท ค้ำประกันโดยหุ้นของ JKN ท่ีถือโดยกรรมการของบริษัทจำนวน 86 ล้านหุน้ 

กรรมการของบริษัทฯได้นำหุ้นส่วนตัวของกรรมการมาค้ำประกันการออกหุ้นกู ้ของบริษัทฯโดยไม่มีการคิด

ค่าตอบแทน จึงไม่มีมูลค่าขนาดรายการ 

4.2   เงินมัดจำค่าเช่า 2 ลบ. 

เงินมัดจำค่าดังกล่าวได้มีการเป�ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 โดยรายการดังกล่าวเกิดจากรายการ

เช่าอาคาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากป� 2561 เกิดจากการทำสญัญาเช่าอาคารของบริษัทฯและบริษัทย่อย

เพ่ิม 4 สัญญา ดังน้ี 

1. บริษัท เจเคเอ็น แลนด์ มาร์ค จำกัด กับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

เช่าพ้ืนท่ีอาคาร 2 (เพ่ิมเติม) ขนาด 273.85 ตรม.  ระยะสัญญา 1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2565  

หลักประกัน 0.11 ล้านบาท 

2. บริษัท เจเคเอ็น แลนด์ มาร์ค จำกัด กับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

เช่าพ้ืนท่ีอาคารใหม่ (อาคาร 3) ขนาด 254 ตรม. ระยะสัญญา 1 พ.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2565  

หลักประกัน 0.10 ล้านบาท 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
3. บริษัท เจเคเอ็น แลนด์ มาร์ค จำกัด กับ บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด  

เช่าพ้ืนท่ีอาคาร 2 เพ่ือสร้างสตูดิโอ ขนาด 150 ตรม. ระยะสญัญา 1 พ.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2565  

หลักประกัน 0.06 ล้านบาท 

4. บริษัท เจเคเอ็น แลนด์ มาร์ค จำกัด กับ บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด  

เช่าพ้ืนท่ีอาคารใหม่ (อาคาร 3) ขนาด 254 ตรม. ระยะสญัญา 1 พ.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2565  

หลักประกัน 0.10 ล้านบาท 

โดยทั้งหมดเป�นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดในสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันเรื่องสินทรัพย์และบริการ 

ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 


