
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดหกเดอืน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (เพ่ิมเตมิข้อมลู) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
 
 

ล้านบาท 2563 2562  +/(-)   +/(-) %  

รายได้รวม  916.67   869.98   46.69  5.37%  

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน  310.45   233.60   76.85  32.90%  

ต้นทุนทางการเงิน  77.85   41.36   36.49  88.23%  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  52.95   42.24   10.71  25.36%  

กำไรสุทธิ  180.25   150.12   30.13  20.07%  

อัตรากำไรสุทธิ (ROS) 19.66% 17.26%   

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.25 0.05  20.07%  

 

รายได้รวม 

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 916.67 ล้านบาท

เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเท่ากับ 46.69 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.37 ท้ังน้ีรายได้ของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยในแต่ละธุรกิจสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายได้ประเภทเดียวกัน

จากป�ก่อน ดังน้ี (1) รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ เติบโตเท่ากับร้อยละ 1.21 (2) รายได้

จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา เติบโตเท่ากับร้อยละ 866.43 (3) ไม่มีรายได้จากการขายจากธุรกิจจำหน่าย

ผลิตภัณฑส์ำหรับงวดป�น้ี และ (4) รายได้อ่ืน เติบโตเท่ากับร้อยละ 581.44 

กำไรสุทธ ิ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 180.25 ล้านบาท ซึ่ง

เติบโตเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเท่ากับ 30.13 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 20.07 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้รวม

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนในอัตราร้อยละ 5.37 ประกอบกับ

ค่าเงินบาทท่ีปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่ช่วงต้นป� 2563 น้ี ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้รายการกำไร

จากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับงวดนี้ ในขณะท่ีงวดเดียวกันของป�ก่อนนั้นค่าเงินบาทแข็งตัวเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ  

ทำให้บริษัทฯ เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวไปส่งผลให้อัตราส่วนรายได้รวมต่อกำไรสุทธิ (อัตรา

กำไรสุทธิ) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 พบว่าปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 17.26 เป�นร้อยละ 

19.66 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ปรับตัว

ลดลงจากร้อยละ 16.93 เป�นร้อยละ 11.64 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป�นไปตามป�จจัยท่ีอธิบายข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
 
 

ล้านบาท 2563 2562 +/(-) +/(-) % 

1.ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลขิสิทธิค์อนเทนต์         

รายได้ค่าสิทธ ิ 863.19  852.86   10.33  1.21%  

-ขายภายในประเทศ 627.15   574.27   52.88  9.21%  

-ขายต่างประเทศ 236.04  278.59   (42.55) (15.27%) 

ต้นทุนค่าสิทธิ 480.19  477.08  3.11  0.65%  

กำไรขั้นต้นธุรกิจขายสิทธ ิ 383.00  375.78  7.22  1.92%  

อัตรากำไรขั้นต้น 44.37%  44.06%     
     
2.ธุรกิจบริการโฆษณา     

รายได้จากการให้บริการ 13.82  1.43   12.39  866.43%  

ต้นทุนการให้บริการ 19.36  8.31   11.05  132.97%  

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นธุรกิจบริการโฆษณา (5.54)  (6.88)  1.34  19.48% 

อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (40.09%) (481.12%)   
     
3.ธุรกิจขายผลิตภณัฑ์     

รายได้จากการขาย  -   9.87   (9.87) (100.00%) 

ต้นทุนขาย  -   3.75   (3.75) (100.00%) 

กำไรขั้นต้นธุรกิจขายผลิตภณัฑ์  -   6.12   (6.12) (100.00%) 

อัตรากำไรขั้นต้น  -  62.01%   
     
กำไรขั้นต้นรวม 377.46 375.02 2.44 0.65% 

อัตรากำไรขั้นต้นรวม 43.04% 43.40%   

ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากับ 863.19 ล้านบาท โดยสามารถ

จำแนกได้เป�นการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป�นจำนวน 627.15 ล้านบาท และ 236.04 ล้านบาท ตามลำดับ โดย

คิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 72.65 และร้อยละ 27.35 ของรายได้ค่าสิทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันป�ก่อนเป�นจำนวน 10.33 ล้าน

บาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
ล้านบาท 2563 2562 +/(-) +/(-)% 

ให้สิทธิ์เผยแพร่เพียงหนึ่งช่องทาง 
    

DTT  43.09   199.54   (156.45) (78.41%) 

Cabsat  122.40   58.89   63.51  107.85%  

VOD  67.84   249.95   (182.11) (72.86%) 

Ancillary  -   0.32   (0.32) (100.00%) 

รวมรายได้ค่าสิทธิที่ใหเ้ผยแพร่เพียงหน่ึงช่องทาง  233.33   508.70   (275.37) (54.13%) 

ให้สิทธิ์เผยแพร่มากกว่าหนึ่งช่องทาง 
    

DTT, Cabsat  6.47   211.44   (204.97) (96.94%) 

DTT, Cabsat, VOD  247.48   16.70   230.78  1,381.92%  

DTT, Cabsat, Home, Cinema  -   1.74   (1.74) (100.00%) 

DTT, Cabsat, VOD, Home, Cinema  -   0.46   (0.46) (100.00%) 

DTT, VOD  125.70   -   125.70  100.00%  

Cabsat, VOD  250.21   96.19   154.02  160.12%  

VOD, Home  -   17.63   (17.63) (100.00%) 

 รวมรายได้ค่าสิทธิทีใ่ห้เผยแพรม่ากกว่าหน่ึงช่องทาง  629.86   344.16   285.70  83.01%  

รวมรายได้ค่าสิทธิตามประเภทสิทธิท์ี่ให้กับลูกค้า  863.19   852.86   10.33  1.21%  

เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธ์ิท่ีให้กับลูกค้าสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 น้ันจะพบว่าการขาย

ลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพร่ช่องทางเดียวท่ีเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ DTT และเผยแพร่ผ่านการ

ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ตหรือระบบวิดีโอ หรือ VOD มียอดลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเนื่องจากช่องทางการเผยแพร่

รายการของลูกค้าในป�ก่อนมีเพียงช่องทางเดียว ในขณะที่ป�นี้ลูกค้าที่มาซื้อกับบริษัทนั้นเป�นลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจเผยแพร่

รายการมากกว่าหนึ่งช่องทางอันส่งผลให้ยอดขายสิทธิ์ที่เผยแพร่ผ่านการออกอากาศได้ทั้งทางระบบดิจิตอล เคเบิลและ

ดาวเทียม และอินเตอร์เน็ต หรือ DTT, Cabsat, VOD เพิ ่มขึ ้นนั ่นเอง เช่นเดียวกันกับการขายสิทธิ ์ที ่เผยแพร่ผ่านการ

ออกอากาศได้ทั้งทางระบบดิจิตอล และเคเบิลและดาวเทียม หรือ DTT, Cabsat ที่ป�นี้ลูกค้าหันมาซื้อสิทธิ์ที่เผยแพร่ผ่านการ

ออกอากาศทางระบบเคเบิลและดาวเทียม และอินเตอร์เน็ต หรือ Cabsat, VOD แทน นอกจากนี้สำหรับลิขสิทธ์ิประเภทดีวีดี 

หรือ Home entertainment น้ันเริ่มล้าสมัยไปทำให้ลูกค้าไม่ได้มีการซื้อสิทธ์ิประเภทน้ีแล้ว 

สำหรับต้นทุนค่าสิทธิ (ประกอบด้วย ค่าตัดจำหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป�นหลัก) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าสิทธิเท่ากับ 480.19 ล้านบาท และ 477.08 ล้านบาท ตามลำดับ           

คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.65 

ทั้งน้ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ สำหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เท่ากับ 383.00 ล้านบาท และ 375.78 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

1.92 และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 44.37 และ 44.06 

ตามลำดับ 

สำหร ับ Backlog การจำหน ่ายคอนเทนต ์ของบร ิษ ัทฯ ณ ว ัน ท่ี  30 ม ิถ ุนายน  2563 ม ีม ูลค ่ า เท ่า กับ  

334.69 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย Backlog จากการจำหน่ายคอนเทนต์ในประเทศ มูลค่า 198.13 ล้านบาทและ Backlog 

จากการจำหน่ายคอนเทนต์ในต่างประเทศ มูลค่า 136.56 ล้านบาท หรือ 4.42 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
ธุรกิจบริการโฆษณา 

รายได้ค่าโฆษณาเป�นรายได้จากการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอันได้แก่ 

- ทางสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม ช่อง JKN Dramax 

- ทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในช่วงเวลาท่ีรายการข่าวท่ีผลิตโดยสถานีข่าวของบริษัทย่อย ภายใต้ช่ือ 

JKN-CNBC และ JKN NEWS ออกอากาศ 

- ทางเว็ปไซต์ของบริษัทย่อย www.jkncnbc.com 

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บรกิารเท่ากับ 13.82 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวน 12.39 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 866.43 ซึ่งมีสาเหตุหลัก

มาจากในช่วงครึ่งป�แรกของป�ที่แล้วนั้นบริษัทย่อยมีลูกค้าลดลงเหลือเพียงรายเดียว อันเป�นมาจากสัญญาที่บริษัทย่อยได้ทำไว้

กับลูกค้ารายดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับป�น้ีกลุ่มบริษัทมีการขายเวลาโฆษณาเพิ่มมากขึ้นจากการท่ีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิต

รายการข่าวเก่ียวกับเศรษฐกิจภายใต้ช่ือ JKN-CNBC เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ครึ่งป�หลังของป� 2562 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอล และสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการดำเนินงานของอีกหนึ่งบริษัทย่อยท่ีดำเนินธุรกิจตัวแทนขายโฆษณาของกลุ่ม

บริษัทซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายป�ท่ีแล้ว ส่งผลให้สามารถหาลูกค้าและทำรายได้จากธุรกิจโฆษณาเพ่ิมข้ึนด้วย 

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 

 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment Product) 

DVD Blu-ray และสินค้า Box set เป�นต้น  

 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ไม่มรีายได้จากการจำหน่ายผลิตภณัฑ์ ซึ่งสาเหตุหลักมา

จากการที่ บริษัทฯไม่มีการผลิตสินค้าออกมาเพื่อจำหน่ายเพิ่มเติมตั้งแต่ป� 2560 เป�นต้นมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ 

รายได้อ่ืนและรายได้ทางการเงิน 

รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากการเป�นตัวแทนการจำหน่ายคอนเทนตท์ี่บริษัทฯนำ

คอนเทนต์จากประเทศไทยไปจำหน่ายให้กับลูกคา้ในต่างประเทศ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น 

และสำหรับรายได้ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก็คือรายได้ดอกเบี้ยรับ โดยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2563 รายได้อื่นและรายได้ทางการเงินเท่ากับ 40.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อน เป�นจำนวนเงิน 

34.31 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากป�ที่แล้ว บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป�นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงิน

บาทท่ีแข็งตัวเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหว่างป� 2562 ส่งผลให้การที่บริษัทฯที่มียอดรายได้และ

ลูกหน้ีการค้าคงเหลือจากการจำหน่ายคอนเทนต์สู่ต่างประเทศมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดข้ึน ในขณะท่ีงวดน้ีค่าเงิน

บาทปรับตัวอ่อนค่าลงมาตั้งแต่ต้นป� ส่งผลให้งวดนี้มียอดคงเหลือเป�นกำไร บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนเป�นอย่างดี จึงได้มีการหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ดำเนินการเป�ดวงเงินสำหรับการทำ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยกำหนดกรอบการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าไม่เกิน 10% ของยอดลูกหน้ีคงค้าง 

 

 

 

http://www.jkncnbc.com/


 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ  

ล้านบาท 2563 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event)  0.01   2.68   (2.67) (99.63%) 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ ์  7.43   6.41   1.02  15.91%  

อื่นๆ  3.40   4.55   (1.15) (25.27%) 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ  10.84   13.64   (2.80) (20.53%) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลดลงจากป�ก่อน เป�นจำนวน 

2.80 ล้านบาท หรือคิดเป�นลดลงร้อยละ 20.53 เน่ืองจากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในช่วงครึ่งป�แรกของป� 2563 ส่งผลให้การจัดงานเพื่อส่งเสริมการขายบริษัทฯต้องหยุดและเลื่อนออกไป ทำให้

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ล้านบาท 2563 2562 +/(-) +/(-)% 

ค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร  58.26   64.25   (5.99) (9.32%) 

ค่าที่ปรึกษา  3.81   7.85   (4.04) (51.46%) 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  -   42.47   (42.47) (100.00%) 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  6.07   -   6.07  100.00%  

อื่นๆ  27.68   19.04   8.64  45.38%  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  95.82   133.61   (37.79) (28.28%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 95.82 ล้านบาท ลดลงจากงวด

เดียวกันของป�ก่อน เป�นจำนวนเงิน 37.79 ล้านบาท หรือคิดเป�นลดลงร้อยละ 28.28 เนื่องจาก (1) การลดลงของรายการ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลดลงเท่ากับ 42.47 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับ

ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ (บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าต่างประเทศเป�นจำนวน 17.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ส่งผลให้บริษัทฯไม่มีผล

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงวดน้ี (2) การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร โดยลดลงเท่ากับ 5.99 ล้านบาท              

คิดเป�นลดลงร้อยละ 9.32 (3) การลดลงของค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาซึ่งประกอบไปด้วยค่าผู้สอบบัญชีและค่าที่ปรกีษากฎหมาย

เป�นหลัก โดยยอดลดลงเท่ากับ 4.04 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งป�ที่แล้วมี

ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางกฎหมายในต่างประเทศเพื่อดำเนินการในเรื่องของการเจรจาสัญญาในการซื้อ และขายคอนเทนต์กับ

ต่างประเทศ เน่ืองจากเป�นช่วงแรกของการเป�ดตลาดการขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในต่างประเทศของบริษัททำให้ต้องมีค่าใช้จ่าย

ในส่วนน้ี และ (4) การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยในงวดป�จจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญเพิ่มเป�นจำนวน 6.07 ล้านบาท ซึ่งบริษัทใช้วิธีอย่างง่ายในการพจิารณาผลขาดทุนอันเป�นผลจากการลดลงของมูลค่าของ

กระแสเงินสดตามเวลา (ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าแล้วเป�น

จำนวน 284.12 ล้านบาท) 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 77.85 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกันของป�ก่อน เป�นจำนวนเงิน 36.49 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 88.23 โดยสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับ

การเพ่ิมข้ึนของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 
 

ล้านบาท 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 +/(-) +/(-)% 

สินทรพัย ์  
  

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 574.31  116.94   457.37  391.12%  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 1,747.14  1,816.20   (69.06) (3.80%) 

เงนิลงทุนชัว่คราวและสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 100.59  0.16   100.43  62,768.75%  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 119.93  90.57   29.36  32.42%  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 46.64  -   46.64  100.00%  

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สทิธริายการ 1,269.61  411.82   857.79  208.29%  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน-ลขิสทิธิร์ายการ 1,425.16  1,447.10   (21.94) (1.52%) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 116.18  122.87   (6.69) (5.44%) 

รวมสินทรพัย ์ 5,399.56  4,005.66   1,393.90  34.80%  

หน้ีสิน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -   300.00   (300.00) (100.00%) 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี  127.80   -   127.80  100.00%  

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชําระภายในหนึง่ปี  758.70   893.34   (134.64) (15.07%) 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  10.22   3.92   6.30  160.71%  

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่  209.91   177.05   32.86  18.56%  

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทีเ่ป็นหนี้สนิ  1,006.17   -   1,006.17  100.00%  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนด

ชําระภายในหนึง่ปี  350.90   -   350.90  100.00%  

หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  397.02   395.41   1.61  0.41%  

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  37.01   4.21   32.80  779.10%  

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  17.98   16.66   1.32  7.92%  

รวมหน้ีสิน  2,915.71   1,790.59   1,125.12  62.84%  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,483.85   2,215.07   268.78  12.13%  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  5,399.56   4,005.66   1,393.90  34.80%  

สินทรัพย์รวม 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,399.56 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากยอดคงเหลือ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป�นจำนวนเงิน 1,393.90 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 34.80 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก 

(1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 69.06 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 3.80 ทั้งน้ีสำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้าง

ชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 329.18 ล้านบาท ป�จจุบันบริษัทฯ ได้รับการชำระจากลูกค้าแล้วเท่ากับ 158.03 

ล้านบาท และสำหรับลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำระน้อยกว่า 6 เดือนน้ัน บริษัทฯ ก็ได้รับชำระมาแล้วเท่ากับ 126.39 

ล้านบาท (ข้อมูล ณ 14 สิงหาคม 2563) แม้ว่าลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะมีมูลค่าเป�น

3. ข้อมูลสรุปฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจ 
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ส่วนมากของสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหารยังคงเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ทางธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ จะ

สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีประวัติด้านการไม่ชำระเงิน  

นอกจากน้ีในระหว่างไตรมาส 1 ของป�ป�จจุบัน บริษัทฯได้ทำสัญญารับประกันการชำระหน้ี (การทำประกันฯ)

บางส่วนของลูกหน้ีต่างประเทศจำนวน 3 รายกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และป�จจุบันบริษัทฯอยู่ใน

ขั้นตอนพิจารณาทำสัญญารับประกันการชำระหน้ีสำหรับลูกหนี้การค้าต่างประเทศรายที่เหลือเพิ่มเติมกับ

สถาบันการเงินดังกล่าว ทำให้บริษัทฯยิ่งมีความเชื่อมั่นต่อการรับชำระเงินจากลูกหนี้เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ

พิจารณาเลือกลูกหนี้ต่างประเทศที่มียอดซื้อกับบริษัทฯสูงให้กับทางสถาบันการเงินเพื่อทำการพิจารณาในการ

ทำประกันฯและมูลค่ารวมไม่เกินวงเงินในการทำประกันฯที่อนุมัติโดยสถาบันการเงินแห่งนั้น โดยบริษัทฯเป�น 

ผู้รับภาระในการจ่ายค่าเบ้ียประกันฯ โดยมีเง่ือนไขในการรับประกันดังน้ี 

1 ผู้ซื้อล้มละลาย 

  2 ผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้าหรือบริการเมื่อถึงกำหนดชำระ 

3 การบังคับใช้กฎหมาย การกระทำหรือมาตรการใดๆ โดยรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ อันมีผลทำให้ผู้ซื้อไม่

สามารถโอนเงินหรือแลกเปลี่ยนเงินตราเพ่ือชำระเงินตามสัญญาให้ผู้เอาประกันได้ 

4 การบังคับใช้กฎหมาย การกระทำหรือมาตรการใดๆ โดยรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ อันมีผลทำให้ผู้ซื้อไม่

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา รวมถึงการทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถนำการส่งออกเข้าไปใน

ประเทศผู้ซื้อ หรือทำให้ผู้ซื้อถูกยกเลิกสิทธิในการนำเข้าการส่งออก 

5 การเกิดสงคราม ปฏิวัติ รัฐประหาร หรือเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองในประเทศผู้ซื้อ อันเป�นเหตุ

โดยตรงให้ผู้ซื้อ หรือธนาคารผู้ซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาได้ 

ทั้งน้ีบริษัทฯนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติในระหว่างป�น้ี ส่งผล

กระทบให้มีการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดติ โดยกลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า (บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป�นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน) 

โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้สำหรับป� 2562 และ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

เป�นจำนวนเงิน 1,710 ล้านบาท และ 917 ล้านบาท และมียอดลูกหน้ีคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 

30 มิถุนายน 2563 เป�นจำนวนเงิน 1,816 ล้านบาท และ 1,747 ล้านบาท ตามลำดับ 

(2) เงินลงทุนช่ัวคราวและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป�นจำนวนเงิน 100.43 ล้านบาท เน่ืองจากใน

ระหว่างงวดบริษัทฯได้ออกกู้แปลงสภาพเฉพาะเจาะจงแก่นักลงทุนสถาบันแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป�นเงินทุนในการ

ดำเนินกิจการด้านคอนเทนต์ ซึ่งจากการบริหารการเงิน บริษัทฯจึงได้นำเงินสดบางส่วนไปลงทุนในกองทุนความ

เสี่ยงต่ำ (ได้แก่ กองทุนเป�ดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน, กองทุนเป�ดธนชาตบริหารเงิน และ กองทุนเป�ดทหารไทย

ธนบด)ี เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนท่ีมากกว่าการฝากไว้ท่ีธนาคาร 

(3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเป�นจำนวน 46.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับรู้รายการตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งเป�นส่วนท่ีบริษัททำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานป�จจุบันน่ันเอง 

(4) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิรายการเพิ่มขึ้นเป�นจำนวนเงิน 857.79 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 208.29 

เน่ืองจากมีการจ่ายเงินจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต์ที่มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป�นจำนวนเงิน 1,280.64 ล้านบาท และมีการโอนรับเป�นสินทรัพย์



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
ลิขสิทธ์ิรายการเป�นจำนวนเงิน 421.82 ล้านบาท โดยท้ังน้ียอดคงเหลือสามารถแบ่งออกไดเ้ป�น (1) การจ่ายเงิน

ล่วงหน้าเพ่ือต่ออายุลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เดิมเป�นประมาณ 29.53 ล้านบาท (2) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สำหรับ

สิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 47.81 ล้านบาท และ (3) การจองลิขสิทธิ ์คอนเทนต์สำหรับสิทธิ

ต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 1,192.28 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการเติบโตด้านการส่งออกลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต์ของบริษัทฯ 

นอกจากน้ีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 มีผลกระทบกับรายได้หลักของเจ้าของสิทธิ ทำให้

บริษัทฯสามารถเจรจาซื้อลิขสิทธิ์รายการโดยมีต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิมมาก โดยสัญญาใหมน่ั้น นอายุของสิทธิท่ี

ได้รับนั ้นยาวขึ้นกว่าเดิม คือจากเดิมอายุของสัญญาเฉลี่ยอยู ่ที ่ประมาณ 3 ป� เพิ ่มเป�นประมาณ 5 - 7 ป�                    

ซื่งต้นทุนในการซื้อไม่แตกต่างจากต้นทุนเดิมนัก จากเหตุผลดังกล่าวถือเป�นโอกาสอันดีในการดำเนินธุรกิจ 

ดังน้ันบริษัทฯจึงได้เพ่ิมการลงทุนในการซื้อลิขสิทธ์ิรายการมากข้ึนจากเดิม นอกจากน้ีการทำสัญญาซื้อสิทธิส่วน

ใหญ่เป�นการขยายสิทธิประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนของลิขสิทธิ์รายการของบริษัทฯลดลง และเป�นการรองรับ

การขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศในอนาคต 

(5) ลิขสิทธิ์รายการลดลง 21.94 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 1.52 โดยในระหว่างงวดหกเดือนของป� 2563                  

มีการลงทุนค่าลิขสิทธ์ิรายการเป�นจำนวน 445.06 ล้านบาท โดยแบ่งออกได้เป�น (1) การซื้อเพ่ือต่ออายุลิขสิทธ์ิ

รายการเดิมเป�นประมาณ 24.26 ล้านบาท (2) การซื้อลิขสิทธิ์รายการสำหรับสิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงิน

ประมาณ 6.95 ล้านบาท และ (3) การซื้อลิขสิทธิ์รายการสำหรับสิทธิต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 

412.85 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการเติบโตด้านการส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทฯ นอกจากน้ีมีค่าตัด

จำหน่ายเป�นจำนวนเงิน 467.00 ล้านบาท 

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,915.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป�นจำนวน 

1,125.12 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.84 เน่ืองจากในระหว่างงวดบริษัทฯได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะเจาะจงแก่นัก

ลงทุนสถาบันแห่งหนึ่งโดยจัดประเภทเป�นส่วนของหนี้สินคิดเป�นจำนวนเงินสุทธิ 1,004.92 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินเป�นจำนวนเงิน 500.00 ล้านบาท ท้ังน้ีจากการท่ีบริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนจากการกู้ยืมเงินและออกหุ้นกู้

ดังท่ีได้กล่าวไปทำให้บริษัทฯเลือกท่ีจะชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินท้ังหมด รวมไปถึงทำการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้

บางส่วนด้วย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,483.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป�น

จำนวน 268.78 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป�นจำนวน 180.25 

ล้านบาท และการเพ่ิมข้ึนของรายการหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีถือเป�นทุนคิดเป�นจำนวนสุทธิ 176.83 ล้านบาท  

ท้ังน้ีในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของป�ป�จจบัุน บริษัทฯ มีการจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของป� 2562 ในอัตรา

หุ้นละ 0.2025 บาท คิดเป�นเงินป�นผลทั้งสิ้น 109.4 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป�น (1) จ่ายเงินป�นผลเป�นเงินสดในอัตราหุ้นละ 

0.14 บาท เป�นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75.6 ล้านบาท และ (2) จ่ายป�นผลเป�นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น 

ป�นผล รวมเป�นหุ้นป�นผลท้ังสิ้น 67,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้น 33.75 ล้านบาท 

นอกจากนี ้บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 324 ล้านบาท เป�น 451.4 ล้านบาท                   

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นป�นผล การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ และการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ               

2.30 เท่า และ 1.47 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 2.10 เท่า และ 1.41 เท่า ตามลำดับ โดยมี

สาเหตุสำคัญมาจากยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีสูงเป�นจำนวนมาก ซึ่งส่วนประกอบหลักคือลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ี

อ่ืน ซึ่งผู้บริหารยังคงเช่ือมั่นว่าจากประสบการณ์ทางธุรกิจท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ 

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.17 เท่าและ 0.81 เท่า ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากหุ้นกู้แปลงสภาพและเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป�นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ตามข้อกำหนดว่าด้วยหน้าที่ของ               

ผู้ออกหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ               

ผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไว้ดังต่อไปน้ี  
 

หุ้นกู ้

อัตราส่วนของหนี้สนิรวมต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Total 

Debt to Equity Ratio) 

ตามข้อกำหนดสิทธิฯ หุ้นกู ้

อัตราส่วนของหนี้สนิรวมต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Total 

Debt to Equity Ratio) 

ตามข้อกำหนดสิทธิฯ หุ้นกู้  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

ครั้งท่ี 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2564 

 

ไม่เกิน 4 : 1 (สี่ต่อหน่ึง)  
 

ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาส

ของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละ          

ไตรมาส ตามงบการเงินรวม

รายไตรมาส และ ณ วันสิ้นป�

บัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละป� 

ตามงบการเงินรวมประจำป� 

 

1.17 

 หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

ครั้งท่ี 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2564 

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563 

หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้

ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 

 

ป�จจุบัน บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไขท่ีกำหนดได้ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีสภาพคล่องคงเหลือเป�นจำนวนเงิน 674 ล้านบาท แบ่งเป�นเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด จำนวน 574 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งลงทุนในกองทนุที่มีวัตถุประสงค์การลงทุน

ในตราสารหน้ีระยะสั้นอีกจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทฯมีความเห็นว่าบริษัทฯมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

อย่างต่อเน่ือง 


