
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 

ล้านบาท 2564 2563 +/(-) +/(-)% 

รายไดร้วม 442.53 471.46 (28.93) (6.14%) 

ค่าใชจ่้ายรวม (273.75) (311.22) (37.47) (12.04%) 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 168.78 160.24 8.54 5.33% 

รายไดท้างการเงนิ 0.25 0.09 0.16 177.78% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (41.73) (36.80) 4.93 13.40% 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (27.90) (28.27) (0.37) (1.31%) 

กาํไรสุทธิ 99.40 95.26 4.14 4.35% 

กําไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สีว่นได้

เสยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 
(0.11) - (0.11) 100.00% 

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั

ฯ 
99.51 95.26 4.25 4.46% 

อตัรากําไรสุทธ ิ(ROS) 22.46% 20.21%   

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.16 0.00 0.00% 

กาํไรสุทธิต่อหุ้นปรบัลด (บาท) 0.14 0.16 (0.02) (12.50%) 

 

รายได้รวม 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 442.53 ล้านบาท

ลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเท่ากับ 28.93 ล้านบาท หรือคิดเป�นลดลงร้อยละ 6.14 ท้ังน้ีรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

ในแต่ละธุรกิจสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายได้ประเภทเดียวกันจากป�

ก่อน ดังน้ี (1) รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ ลดลงเท่ากับร้อยละ 0.73 (2) รายได้จากการ

ให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณาเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 142.59 (3) ไม่มีรายได้จากการขายจากธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สำหรับงวดป�น้ี และในขณะท่ี (4) รายได้อ่ืนลดลงเท่ากับร้อยละ 61.52 

กำไรสุทธ ิ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 99.40 ล้านบาท ซึ่ง

เติบโตเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเท่ากับ 4.14 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 4.35 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของ

ค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงคิดเป�นอัตราร้อยละ 12.04 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของต้นทุนค่าสิทธิ ประกอบกับค่าเงินบาทเมื่อ

เทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทรงตัวมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพันธ์ลดลง ซึ่งจากเหตุผลท่ีกล่าวไปส่งผลให้อัตราส่วนรายได้รวมต่อกำไรสุทธิ (อัตรากำไรสุทธิ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 พบว่าปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 20.21 เป�นร้อยละ 22.46 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ปรับตัวลดลงจากร้อย

ละ 12.78 เป�นร้อยละ 12.01 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป�นไปตามป�จจัยท่ีอธิบายข้างต้น 

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
สำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพกับมลูค่า

ยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทจะพบว่ามูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาใช้สิทธิ (อ้างอิงจากราคาราคาป�ดของหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2564 อยู่ที่ 11.50 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ราคาใช้สิทธิอยู่ท่ีประมาณ 6.7 บาทต่อหุ้น) ทำให้มีความเป�นไปได้ที่ผู้ถือ

หุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการแปลงสภาพดังกล่าว จึงมีการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด 

 
 

ล้านบาท 2564 2563 +/(-) +/(-)% 

1.ธรุกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิร์ายการ 
    

รายไดค้่าสทิธ ิ 414.00 417.03 (3.03) (0.73%) 

-ขายภายในประเทศ 251.48 280.96 (29.48) (10.49%) 

-ขายต่างประเทศ 162.52 136.07 26.45 19.44% 

ตน้ทุนค่าสทิธ ิ (201.56) (241.45) (39.89) (16.52%) 

กาํไรขัน้ต้นธรุกิจขายสิทธิ 212.44 175.58 36.86 20.99% 

อตัรากาํไรขัน้ต้น 51.31% 42.10%   
     
2.ธรุกิจบริการโฆษณา 

    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9.00 3.71 5.29 142.59% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (19.05) (9.54) 9.51 99.69% 

ขาดทุนขัน้ต้นธรุกิจบริการโฆษณา (10.05) (5.83) (4.22) (72.38%) 

อตัราขาดทุนขัน้ต้น (111.67%) (157.14%)   
     
3.ธรุกิจขายผลิตภณัฑ์ 

    

รายไดจ้ากการขาย - - - - 

ตน้ทุนขาย - - - - 

กาํไรขัน้ต้นธรุกิจขายผลิตภณัฑ์ - - - - 

อตัรากาํไรขัน้ต้น - -   
     
กาํไรขัน้ต้นรวม 202.39 169.75 32.64 19.23% 

อตัรากาํไรขัน้ต้นรวม 47.85% 40.35%   

ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากับ 414.00 ล้านบาท โดยสามารถ

จำแนกได้เป�นการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป�นจำนวน 251.48 ล้านบาท และ 162.52 ล้านบาท ตามลำดับ โดย

คิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 60.74 และร้อยละ 39.26 (2563: ร้อยละ 67.37 และ ร้อยละ 32.63) ของรายได้ค่าสิทธิ ซึ่งลดลงจาก

งวดเดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวน 3.03 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 0.73 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลกูค้ารายใหญ่ในประเทศ

สองรายท่ีซื้อลิขสิทธิ์รายการที่เผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม หรือ Cabsat และ

เผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ DTT ซึ่งทำการซื้อขายกับบริษัทเป�นจำนวนมากในป�ท่ี

แล้วแต่ลดรายการซื้อในป�น้ีลงจากการที่ลิขสิทธิ์รายการที่ได้รับไปนั้นยังไม่ครบกำหนดสัญญาและยังมีปริมาณที่มากพอที่จะ

เผยแพร่ในช่องทางของตน ในขณะเดียวกันนั้นมีลูกค้ารายใหญ่ในประเทศรายหนึ่งที่ซื้อลิขสิทธิ์รายการที่เผยแพร่ผ่านการ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ DTT มีรายการซื้อกับบริษัทเป�นจำนวนมากข้ึนในป�น้ีเน่ืองจากสิทธิท่ีเคยซื้อ

ไปครบกำหนดสัญญาแลวจึงกลับมาซื้อกับบริษัทอีกครั้ง 

 

2. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายได้ตามช่องทางจะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายต่างประเทศมีการเติบโตเป�นจำนวน 26.45           

ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.44 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายตลาดต่างประเทศเพ่ิมข้ึน โดยมีการขยายสิทธ์ิท่ีให้แก่ลูกค้า

ในป�น้ีไปยังประเทศอียิปต์ และบรูไน 

ล้านบาท 2564 2563 +/(-) +/(-)% 

ให้สิทธิ์เผยแพร่เพียงหนึ่งช่องทาง     

DTT 209.24 9.41 199.83 2,123.59% 

Cabsat 26.84 48.07 (21.23) (44.16%) 

VOD 0.24 0.08 0.16 200.00% 

รวมรายได้ค่าสิทธิทีใ่ห้เผยแพรเ่พียงหนึ่งช่องทาง 236.32 57.56 178.76 310.56% 

ให้สิทธิ์เผยแพร่มากกว่าหนึ่งช่องทาง     

DTT, Cabsat 0.62 0.67 (0.05) (7.46%) 

DTT, Cabsat, VOD - 200.84 (200.84) (100.00%) 

DTT, VOD 14.54 - 14.54 100.00% 

Cabsat, VOD 162.52 157.96 4.56 2.89% 

 รวมรายได้ค่าสิทธิที่ให้เผยแพร่มากกว่าหนึ่งช่องทาง 177.68 359.47 (181.79) (50.57%) 

รวมรายได้ค่าสิทธติามประเภทสิทธิท์ี่ให้กับลูกค้า 414.00 417.03 (3.03) (0.73%) 

เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธ์ิท่ีให้กับลูกค้าสำหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 น้ันจะพบว่าการขาย

ลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพร่ช่องทางเดียวท่ีเผยแพรผ่่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ DTT มียอดเพ่ิมข้ึนจากงวด

เดียวกันของป�ก่อนเน่ืองจากลูกค้ารายใหญร่ายหน่ึงกลับมาทำการซือ้ขายกับบริษัทอีกครั้งภายหลังสิทธิท่ีเคยไดร้ับไปหมดอายุ 

ในขณะท่ีการขายลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพร่รายการมากกว่าหน่ึงช่องทางปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพร่

ผ่านการออกอากาศได้ท้ังทางระบบดิจิตอล เคเบิลและดาวเทียม และอินเตอร์เน็ต หรือ DTT, Cabsat, VOD โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากลูกคา้รายใหญ่รายหน่ึงซึ่งทำการซื้อขายกับบริษัทเป�นจำนวนมากในป�ท่ีแล้วและลิขสิทธ์ิรายการท่ีได้รับไปน้ันยังไม่ครบ

กำหนดสญัญาและยังมีปริมาณท่ีมากพอ ส่งผลให้ยอดขายสำหรับสิทธิประเภทดังกล่าวลดลง 

ทั้งนี้แม้รายได้ค่าสิทธิสำหรับงวดป�จจุบันจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป�ก่อน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาถึง Backlog ของการจำหน่ายคอนเทนต์ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 735.18 ล้านบาท 

อันประกอบด้วย Backlog จากการจำหน่ายคอนเทนต์ในประเทศ มูลค่า 91.11 ล้านบาทและ Backlog จากการจำหน่ายคอน

เทนต์ในต่างประเทศ มูลค่า 644.07 ล้านบาท หรือ 20.54 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า Backlog ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2563 ท่ีมีมูลค่าเท่ากับ 282.07 ล้านบาท (ในประเทศเท่ากับ 213.39 ล้านบาท และต่างประเทศเท่ากับ 68.68 ล้าน

บาท หรือ 2.10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมรกิา) ประกอบกับบริษัทมีรายได้รับล่วงหน้าท่ีจะถูกรับรู้เป�นรายได้ในไตรมาสหน้าอีกเป�น

จำนวนประมาณ 17.75 ล้านบาท  

ในส่วนต้นทุนค่าสิทธิ (ประกอบด้วย ค่าตัดจำหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป�นหลัก) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีต้นทุนค่าสิทธิเท่ากับ 201.56 ล้านบาท และ 241.45 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป�น

ลดลงร้อยละ 16.52 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอายุเฉลี่ยของสัญญาลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมข้ึนจาก 3 ป�เป�น 5 - 7 ป� ส่งผลให้ค่าตัด

จำหน่ายค่าลิขสิทธ์ิและต้นทุนค่าสิทธิลดลง 

ทั้งน้ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ สำหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 เท่ากับ 212.44 ล้านบาท และ 175.58 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 
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20.99 และอัตรากำไรข้ันต้นสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 51.31 และ 42.10 

ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนค่าสิทธิตามท่ีกล่าวไปข้างต้น 

ธุรกิจบริการโฆษณา 

รายได้ค่าโฆษณาเป�นรายได้จากการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอันได้แก่ 

- ทางสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม ช่อง JKN Dramax (ออกอากาศจนถึงเดือนตลุาคม 2563) 

- ทางสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม ช่อง JKN TV (เริ่มออกอากาศเดือนตลุาคม 2563 เป�นต้นไป 

และจะหยุดออกอากาศท่ีช่องดังกล่าวในประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2564) 

- ทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18 (เช่าเวลาออกอากาศ มีนาคม 

2564 เป�นเวลา 1 เดือน และได้ซือ้ช่องดังกล่าวเพ่ือดำเนินการบริหารสถานีเองตั้งแต่ เมษายน 2564 

เป�นต้นไป) 

- ทางเว็ปไซต์ของบริษัทย่อย www.jkncnbc.com 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 9.00 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวน 5.29 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.59 โดยเพิ่มข้ึน

เนื่องจากการขายเวลาโฆษณาให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความต้องการใช้สื่อโฆษณาเพื่อเป�ดตลาดสินค้าของบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกันรายดังกล่าว 

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 

 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment Product) 

DVD Blu-ray และสินค้า Box set เป�นต้น  

 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษัทไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

สาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทไม่มีการผลิตสินค้าออกมาเพ่ือจำหน่ายเพ่ิมเติมตัง้แต่ป� 2560 เป�นต้นมา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัท 

รายได้อ่ืนและรายได้ทางการเงิน 

รายไดอ้ื่นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากการเป�นตัวแทนการจำหน่ายคอนเทนต์ที่บริษัทนำคอน

เทนต์จากประเทศไทยไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น และ

สำหรับรายได้ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ก็คือรายได้ดอกเบ้ียรับ โดยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2564 รายได้อื่นและรายได้ทางการเงินมีจำนวนเท่ากับ 19.77 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวนเงิน 

31.05 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากป�ที่แล้วค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาปรับตัวอ่อนค่าลงมามาก

ตั้งแต่ต้นป� ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป�นจำนวนมากสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ในขณะท่ีงวดป�น้ีค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปลายป�ท่ีแล้วทำให้มีรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 

ท้ังน้ีบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป�นอย่างดี จึงได้มีการหาแนวทางป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ดำเนินการเป�ดวงเงินสำหรับการทำสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract)  
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ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ  

ล้านบาท 2564 2563  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event) 0.15 0.01 0.14 1,400.00% 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 10.81 2.18 8.63 395.87% 

อื่นๆ 1.49 1.94 (0.45) (23.20%) 

รวมค่าใช้จา่ยในการขายและการบริการ 12.45 4.13 8.32 201.45% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�

ก่อน เป�นจำนวน 8.32 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 201.45 เน่ืองจากบริษัทมีการโฆษณาทางสื่อออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน

โดยเริ่มดำเนินการมากตั้งแต่ปลายป�ที่แล้ว ซึ่งเดิมบริษัทเน้นประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจัดงานและสื่อพิมพ์ต่างๆ แต่จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ป� 2563 ส่งผลให้การจัดงานเพ่ือส่งเสริมการ

ขายบริษัทฯต้องหยุดและเลื่อนออกไป 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ล้านบาท 2564 2563 +/(-) +/(-)% 

ค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร 24.19 28.27 (4.08) (14.43%) 

ค่าที่ปรึกษา 1.61 1.95 (0.34) (17.44%) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น 
0.79 4.03 (3.24) (80.40%) 

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทางการเงิน 
0.62 10.58 (9.96) (94.14%) 

อื่นๆ 13.48 11.27 2.21 19.61% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 40.69 56.10 (15.41) (27.47%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจำนวน 40.69 ล้านบาท ลดลงจากป�

ก่อนเป�นจำนวนเงิน 15.41 ล้านบาท หรือคิดเป�นลดลงร้อยละ 27.47 เนื่องจาก (1) การลดลงของรายการขาดทุนจากการวัด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยลดลงเท่ากับ 9.96 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากป�ท่ีแล้วค่าเงินบาทอ่อนตัวลง

เป�นอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ (ผันผวนมาก) ส่งผลให้การปรับมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

นั้นมีผลขาดทุนสูง ในขณะที่ป�นี้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเล็กน้อย ทำให้เกิดผลขาดทุนลดลง (2) การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน

และผู้บริหาร โดยลดลงเท่ากับ 4.08 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 14.43 และ (3) การลดลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยป�ท่ีแล้วเป�นป�แรกท่ีบริษัทเปลี่ยนวิธีในการประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ือให้เป�นไปตามท่ีมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกำหนด ทำให้มีผลขาดทุนเกิดขึ้นเป�นจำนวนมากกว่างวดป�น้ี (ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับชำระเงินจากลูกหน้ีการค้าแล้วเป�นจำนวน 14.87 ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 41.73 ล้านบาท เพิ่มข้ึน

จากงวดเดียวกันของป�ก่อน เป�นจำนวนเงิน 4.93 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.40 โดยสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

กับการเพ่ิมข้ึนของบัญชีหุ้นกู้แปลงสภาพและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีได้ทำธุรกรรมดังกลา่วในเดือนมีนาคม และ

เดือนเมษายน 2563 ตามลำดับ 
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ล้านบาท 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 +/(-) +/(-)% 

สินทรพัย ์
 

 
 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 753.25 807.09 (53.84) (6.67%) 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 1,652.68 1,512.66 140.02 9.26% 

เงนิลงทุนชัว่คราวและสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 0.17 0.17 - - 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 160.08 145.18 14.90 10.26% 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 38.38 41.13 (2.75) (6.69%) 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สทิธริายการ 490.03 383.87 106.16 27.66% 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน-ลขิสทิธิร์ายการ 2,822.03 2,714.34 107.69 3.97% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 129.91 115.41 14.50 12.56% 

รวมสินทรพัย ์ 6,046.53 5,719.85 326.68 5.71% 

หน้ีสิน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 392.11  164.01  228.10 139.08%  

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 
127.80 127.80 - - 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชําระภายในหนึง่ปี 399.41 398.75 0.66 0.17% 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 12.02 11.38 0.64 5.62% 

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 73.98 69.18 4.80 6.94% 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทีเ่ป็นหนี้สนิ 1,008.36 1,007.63 0.73 0.07% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนด

ชําระภายในหนึง่ปี 
255.05 287.00 (31.95) (11.13%) 

หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 991.42 990.57 0.85 0.09% 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่

ปี 
32.95 34.35 (1.40) (4.08%) 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 14.82 19.32 (4.50) (23.29%) 

รวมหน้ีสิน 3,307.92 3,109.99 197.93 6.36% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,721.72 2,609.86 111.86 4.29% 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 16.89 - 16.89 100.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,738.61 2,609.86 128.75 4.93% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,046.53 5,719.85 326.68 5.71% 

สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 6,046.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดคงเหลือ    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป�นจำนวนเงิน 326.68 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 5.71 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 53.84 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 6.67 โดยเป�นเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดำเนินงานเป�นจำนวน 97.14 ล้านบาท ในขณะที่เป�นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

เป�นจำนวน 124.83 ล้านบาท และ 35.38 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป�นการใช้เงินในการซื้อลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต์ และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้เมื่อพิจารณางบการเงินเฉพาะ

กิจการจะพบว่าบริษัทมีการใช้เงินเพ่ือลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหน่ึงซึ่งเป�นบริษัทท่ีจัดตั้งใหม่ในประเทศไทยเพ่ือ

ดำเนินธุรกิจเป�นผู้ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์คิดเป�นมูลค่าทั้งสิ้น 27 ล้านบาท 

3. ข้อมูลสรุปฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
โดยคิดเป�นร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้ว (โดยคิดเป�นเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 17 ล้านบาท และส่วนเกินทุนอีก 

10 ล้านบาท) 

(2) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนลดลง 140.02 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.26 ท้ังน้ีสำหรับลูกหน้ีการค้าท่ีค้าง

ชำระเก ิน 6 เด ือน จำนวน 118.99 ล้านบาท ป�จจ ุบ ันบร ิษ ัทได ้ร ับการชำระจากลูกค ้าแล ้วเท ่ากับ                      

11.69 ล้านบาท และสำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระน้อยกว่า 6 เดือนนั้น บริษัทก็ได้รับชำระมาแล้วเท่ากับ 

3.18 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564)  

(3) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิรายการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป�นจำนวนเงิน 106.16 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 27.66 เนื่องจากมีการจ่ายเงินจองลิขสิทธิ์รายการเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการและ

จำหน่ายลิขสิทธ์ิรายการท่ีมีรายได้เติบโตอย่างต่อเน่ือง เป�นจำนวนเงิน 199.21 ล้านบาท และมีการโอนรายการ

ออกไปเป�นสินทรัพย์ลิขสิทธ์ิรายการคิดเป�นจำนวนเงิน 92.53 ล้านบาท โดยท้ังน้ียอดคงเหลือสามารถแบ่งออก

ได้เป�น (1) การจ่ายเงินล่วงหน้าเพ่ือต่ออายุลิขสิทธ์ิรายการเดมิเป�นประมาณ 0.09 ล้านบาท (2) การจองลิขสิทธ์ิ

รายการสำหรับสิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 19.36 ล้านบาท และ (3) การจองลิขสิทธิ์รายการ

สำหรับสิทธิต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 470.58 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการเติบโตด้านการสง่ออก

ลิขสิทธ์ิรายการของบริษัท 

(4) ลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมข้ึน 107.69 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.97 โดยในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของป� 2564 

บริษัทมีการลงทุนค่าลิขสิทธิ์รายการเป�นจำนวน 302.85 ล้านบาท โดยแบ่งออกได้เป�น (1) การซื้อลิขสิทธ์ิ

รายการสำหรับสิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 11.82 ล้านบาท และ (2) การซื้อลิขสิทธิ์รายการ

สำหรับสิทธิต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 291.03 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการเติบโตด้านการสง่ออก

ลิขสิทธิ ์รายการของบริษัททั ้งในส่วนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงประเทศแถบเอเชียใต้ด้วย 

นอกจากน้ีในระหว่างงวดป�จจุบันมีค่าตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธ์ิรายการเป�นจำนวนเงิน 195.16 ล้านบาท 

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 3,307.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป�นจำนวน  

197.93 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.36 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้ีท่ีเกิดจาก

การซื้อลิขสิทธิ์รายการเป�นจำนวนประมาณ 286.77 ล้านบาท ซึ่งโดยปกตินั้นบริษัทจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อลิขสิทธ์ิ

รายการก่อนถึงจะสามารถดาวน์โหลดได้ แต่ป�นี้นั้นบริษัทสามารถต่อรองกับเจ้าของลิขสทิธิ์บางรายเพื่อขอเครดิตในการชำระ

เงินได้ ทำให้ยอดคงเหลือเจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,738.61 ล้านบาท ท้ังน้ีส่วนประกอบ

ของส่วนขอผู้ถือหุน้ประกอบไปด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป�นจำนวนเงิน 2,721.72 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเป�นจำนวนเงิน 16.89 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือเพิ่มขึ้นเป�นจำนวน 128.75 ล้านบาท 

จากกำไรจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย เป�นจำนวน 99.40 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นเป�นจำนวน 

12.36 ล้านบาท และการเพ่ิมข้ึนของส่วนท่ีเป�นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่อำนาจควบคุมในบริษัทย่อยท่ีเกิดจากการลงทุนในธุรกิจ

ใหม่เป�นจำนวน 17.00 ล้านบาท  

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน 

ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ               

2.55 เท่า และ 3.20 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 2.39 เท่า และ 3.01 เท่า ตามลำดับ โดย

สาเหตุหลักท่ีทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็วน้ันลดลงมาจากยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งส่วนประกอบหลักคือเจ้าหน้ีการค้าตามท่ีได้อธิบายไปข้างต้น ซึ่งจากประสบการณ์ทางธุรกิจท่ีผ่านมา ผู้บริหาร

ยังคงเช่ือมั่นว่าบริษัทจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เพ่ือนำมาชำระหน้ีสินระยะสั้นได้ 

นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้

ถือหุ้น เท่ากับ 1.22 เท่า และ 1.19 เท่า ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการคา้เพ่ือซื้อลิขสิทธ์ิรายการ 

 

 


