
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

(เพ่ิมเติมข้อมูล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
 
 

ล้านบาท 2565 2564 +/(-) +/(-)% 

รายไดร้วม 465.92 442.53               23.40  5.29%  

ค่าใชจ่้ายรวม  (330.85)  (273.75)  57.11  20.86%  

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน  135.07   168.78   (33.71) (19.98%) 

รายไดท้างการเงนิ 0.06 0.25 (0.19) (76.83%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ  (63.54)  (41.73)  21.81  52.28% 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้  (17.91)  (27.90)  (9.99) (35.79%) 

กาํไรสุทธิ  50.62   99.40   (48.78) (44.45%) 

ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี

อํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 
(3.76)                   (0.11) (3.65) 3,352.29% 

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 
                   54.38                      99.51  

            

(45.13) 
(45.35%) 

อตัรากําไรสุทธ ิ(ROS) 10.86% 22.46%    

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.16 (0.07) (44.05%) 

กาํไรสุทธิต่อหุ้นปรบัลด (บาท) 0.08 0.14 (0.06) (42.39%) 

 

 

รายได้รวม 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 465.92 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเท่ากับ 23.40 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.29 ทั้งนี้รายได้ของบริษัทและบริษัท

ย่อยในแต่ละธุรกิจสำหรับสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายได้ประเภท

เดียวกันจากงวดเดียวกันของป�ก่อนดังน้ี (1) รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธ์ิรายการ เพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อย

ละ 5.56 (2) รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา ลดลงเท่ากับร้อยละ 49.54 (3) รายได้จากการขายจากธุรกิจ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 100 และในขณะท่ี (4) รายได้อ่ืนลดลงเท่ากับร้อยละ 79.62 

กำไรสุทธ ิ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 50.62 ล้านบาท 

ซึ่งลดลงจากจากงวดเดยีวกันของป�ก่อนเท่ากับ 48.78 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 49.08 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

ต้นทุนทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเท่ากับ 21.81 ล้านบาท หรือคิดเป�นอัตราร้อยละ 52.28 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการออกจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ใน

ระหว่างป� 2564 นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพ่ิมข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ

โปรโมทผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยให้เป�นท่ีรู้จักของผู้บริโภค ซึ่งจากเหตุผลท่ีกล่าวไปส่งผลให้อัตราส่วนรายได้รวมต่อกำไรสุทธิ 

(อัตรากำไรสุทธิ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ปรับตัวลดลงเป�นร้อยละ 10.86 จากร้อยละ 

22.46 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2565 และ 2564 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเป�นร้อยละ 16.43 จากร้อยละ 12.01 

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
สำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพกับมลูค่า

ยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทจะพบว่ามลูค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาใช้สิทธิ (อ้างอิงจากราคาราคาป�ดของหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2565 อยู่ท่ี 6.9 บาทต่อหุ้น ในขณะท่ีราคาใช้สิทธิอยู่ท่ีประมาณ 6.7 บาทต่อหุ้น) ทำให้มีความเป�นไปได้ท่ีผู้ถือหุ้น

กู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการแปลงสภาพดังกล่าว จึงมีการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด 

 
 

ล้านบาท 2565 2564 +/(-) +/(-)% 

1.ธรุกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิร์ายการ 
    

รายไดค้่าสทิธ ิ 437.02 414.00 23.02 5.56% 

-ขายภายในประเทศ 396.94 162.52 234.42 144.23% 

-ขายต่างประเทศ 40.08 251.48 (211.40) (84.06%) 

ตน้ทุนค่าสทิธ ิ (172.08) (201.56) (29.48) (14.63%) 

กาํไรขัน้ต้นธรุกิจขายสิทธิ 264.94 212.44 52.50 24.71% 

อตัรากาํไรขัน้ต้น 60.62% 51.31%   

 
     

2.ธรุกิจบริการโฆษณา 
   

  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4.54 9.00 (4.46) (49.54%) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (69.65) (19.05) 50.60 265.70% 

ขาดทุนขัน้ต้นธรุกิจบริการโฆษณา (65.11) (10.04) (55.06) (548.32%) 

อตัราขาดทุนขัน้ต้น (1,433.22%) (111.54%)   

 
     

3.ธรุกิจขายผลิตภณัฑ์ 
   

  

รายไดจ้ากการขาย 20.38 - 20.38 100.00% 

ตน้ทุนขาย (12.56) - 12.56 100.00% 

กาํไรขัน้ต้นธรุกิจขายผลิตภณัฑ์ 7.82 - 7.82 100.00% 

อตัรากาํไรขัน้ต้น 38.37% -   

กาํไรขัน้ต้นรวม 207.65 202.40 5.25 2.60% 

อตัรากาํไรขัน้ต้นรวม 44.95% 47.85%   

ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการ 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีรายได้ค่าสิทธิเท่ากับ 437.02 ล้านบาท โดยสามารถ

จำแนกได้เป�นการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป�นจำนวน 396.94 ล้านบาท และ 40.08 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิด

เป�นสัดส่วนร้อยละ 90.83 และร้อยละ 9.17 (2564: ร้อยละ 39.25 และ ร้อยละ 60.75) ของรายได้ค่าสิทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นงวด

เดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวน 23.02 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 โดยจำแนกออกเป�นการจำหน่ายในประเทศ

เพิ่มขึ้น 234.42 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.23  โดยมีสาเหตุหลักมาจากมีลูกค้ารายใหญ่ในประเทศรายหนึ่งที่ซื้อ

ลิขสิทธิ ์รายการที ่เผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม หรือ DTT และ Cabsat มีรายการซื้อกับบริษัทเป�นจำนวนมากขึ้นในงวดป�จจุบัน

เนื่องจากสิทธิที่เคยซื้อไปครบกำหนดสญัญาแลว้จึงกลับมาซื้อกับบริษัทอีกครั้ง นอกจากน้ีลูกค้ารายใหญ่ในประเทศสองรายมี

การซื้อลิขสิทธ์ิรายการท่ีเผยแพร่ผ่านช่องทาง IPTV (Internet Protocol television) ซึ่งเป�นช่องทางการเผยแพร่ใหม่ท่ีบริษัท

ได้มีการซื้อลิขสิทธ์ิเพ่ิมในช่วงปลายป� 2564 

2. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาจากการขายต่างประเทศมียอดขายลดลงเป�นจำนวน 211.40 ล้านบาท คิดเป�นลดลงร้อยละ 84.06 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศสองรายที่ซื ้อลิขสิทธิ ์รายการที่เผยแพร่ผ่านการออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม หรือ Cabsat ซึ่งทำการซื้อขายกับบริษัทเป�นจำนวนมากในป�ท่ีแล้วแต่ลดรายการซื้อ

ในป�นี้ลงจากการที่ลิขสิทธิ์รายการที่ได้รับไปนั้นยังไม่ครบกำหนดสัญญาและยังมีปริมาณที่มากพอที่จะเผยแพร่ในช่องทาง               

ของตน  

ล้านบาท 2565 2564 +/(-) +/(-)% 

ให้สิทธิ์เผยแพร่เพียงหนึ่งช่องทาง     

DTT - 209.24 (209.24) (100.00%) 

Cabsat 27.58 26.84 0.74 2.76% 

VOD - 0.24 (0.24) (100.00%) 

รวมรายได้ค่าสิทธิ์ที่ใหเ้ผยแพร่เพียงหน่ึงช่องทาง 27.58 236.32 (208.74) (88.33%) 

ให้สิทธิ์เผยแพร่มากกว่าหนึ่งช่องทาง     

DTT, Cabsat 212.50 0.62 211.88 34,174.19% 

DTT, Cabsat, IPTV 121.60 - 121.60 100.00% 

DTT, VOD 35.25 14.54 20.71 142.43% 

Cabsat, VOD 40.08 162.52 (122.44) (75.34%) 

 รวมรายได้ค่าสิทธิ์ทีใ่ห้เผยแพรม่ากกว่าหน่ึงช่องทาง 409.43 177.68 231.75 130.43% 

รวมรายได้ค่าสิทธิตามประเภทสิทธิท์ี่ให้กับลูกค้า 437.01 414.00 23.01 5.56% 

เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธ์ิท่ีให้กับลูกค้าสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 น้ันจะพบว่าการขาย

ลิขสิทธิท่ีเผยแพร่เพียงหน่ึงช่องทางมียอดลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการซื้อลิขสิทธ์ิรายการ

เพื่อนำไปเผยแพร่มากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายลิขสิทธิ์ท่ีเผยแพร่ผ่านการออกอากาศได้ทั้งทางระบบ

ดิจิตอล เคเบิลและดาวเทียม และอินเตอร์เน็ต หรือ DTT, Cabsat และ VOD นอกจากนี้ในระหว่างงวดป�จจุบันบริษัทได้เพ่ิม

การขายลิขสิทธ์รายการเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง IPTV (Internet Protocol television) ส่งผลให้การขายลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่

รายการมากกว่าหน่ึงช่องทางปรับตัวเพ่ิมข้ึนเป�นจำนวนเงินเท่ากับ 231.75 ล้านบาท 

สำหรับ Backlog การจำหน่ายคอนเทนต์ของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 967.86 ล้านบาท   

ซึ่งประกอบด้วย Backlog จากการจำหน่ายคอนเทนต์ในประเทศ มูลค่า 331.58 ล้านบาทและ Backlog จากการจำหน่าย

คอนเทนต์ในต่างประเทศ มูลค่า 636.28 ล้านบาท หรือ 19.20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ในส่วนต้นทุนค่าสิทธิ (ประกอบด้วย ค่าตัดจำหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป�นหลัก) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีต้นทุนค่าสิทธิเท่ากับ 172.08 ล้านบาท และ 201.56 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป�น

ลดลงร้อยละ 14.63 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอายุเฉลี่ยของสัญญาลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมข้ึนจาก 3 ป�เป�น 5 - 7 ป� ส่งผลให้ค่าตัด

จำหน่ายค่าลิขสิทธ์ิและต้นทุนค่าสิทธิลดลง 

ท้ังน้ีบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรข้ันต้นจากธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธ์ิรายการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 เท่ากับ 264.94 ล้านบาท และ 212.44 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.71 

และอัตรากำไรขั ้นต้นสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 60.62 และ 51.31 

ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนค่าสิทธิตามท่ีกล่าวไปข้างต้น 

 

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
ธุรกิจบริการโฆษณา 

รายได้ค่าโฆษณาเป�นรายได้จากการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอันได้แก่ 

-  ทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18 (ดำเนินการบริหารสถานีเอง

ตั้งแต่ เมษายน 2564 เป�นต้นมา) 

-  ทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในช่วงเวลาที่รายการข่าวที่ผลิตโดยสถานีข่าวของบริษัทย่อย ภายใต้

ช่ือ JKN-CNBC  

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 4.54 

ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวน 4.46 ล้านบาท หรือคิดเป�นลดลงร้อยละ 49.54 โดยลดลงจากการขาย

โฆษณาในช่อง JKN 18 ลดลง อย่างไรก็ตามเนื่องจากภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหลายธุรกิจในประเทศ จึงทำให้หลายบริษัทในประเทศมีการลด

งบประมาณในการใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลง นอกจากน้ีทางช่อง JKN18 อยู่ระหว่างการปรับผังรายการเพ่ือเพ่ิมความ

น่าสนใจและเพ่ิมเรตติ้งของช่องให้ดีข้ึน 

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 

 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เป�นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ซึ่งบริษัทย่อยมีการเริ่มดำเนินการจัดหน่ายตั้งแต่ เมษายน 2564 เป�นต้นไป 

 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่ากับ 

20.38 ล้านบาทโดยแบ่งเป�นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมอาหารเท่ากับ 7.80 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์ประเภท

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเท่ากับ 12.58 ล้านบาท 

รายได้อ่ืนและรายได้ทางการเงิน 

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายได้จากการเป�นตัวแทนการจำหน่ายคอนเทนต์ที่บริษัทนำคอน

เทนต์จากประเทศไทยไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น และ

สำหรับรายได้ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยก็คือรายได้ดอกเบี้ยรับ โดยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2565 รายได้อ่ืนและรายได้ทางการเงินมีจำนวนเท่ากับ 4.04 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวนเงิน 15.73 

ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป�นจำนวนเงินเท่ากับ 13.03 ล้านบาทจากค่าเงินบาท

อ่อนค่าลงในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของป� 2564 
 

ท้ังน้ีบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป�นอย่างดี จึงได้มีการหาแนวทางป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ดำเนินการเป�ดวงเงินสำหรับการทำสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract)  

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ  

ล้านบาท 2565 2564  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event) - 0.15 (0.15) (100.00%) 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 20.62 10.81 9.81 90.79% 

อื่นๆ 7.94 1.49 6.45 432.95% 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 28.57 12.45 16.12 129.44% 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป�

ก่อนเป�นจำนวน 16.12 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 129.44 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการโฆษณาทางสื่อ

ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเดิมบริษัทเน้นประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจัดงานและสื่อพิมพ์ต่างๆ นอกจากน้ีเน่ืองจากบริษัทและบริษัท

ย่อยมีการเริ่มดำเนินการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ เมษายน 2564 เป�นต้นไป จึงมีการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ เพิ่มมากข้ึน

เพ่ือโปรโมทผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป�นท่ีรู้จักของผู้บริโภค 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวนเงิน 7.31 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.96 เนื่องจาก (1) การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสอดคล้องกับยอดลูกหนี้การค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น (2) การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและ    

ค่าตัดจำหน่ายจากสินทรัพย์ถาวร (อาคารและอุปกรณ์) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้มาจากการซื้อกิจการในระหว่างป� 2564 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 63.54                   

ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป�ก่อน เป�นจำนวนเงิน 21.81 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.58 โดยสอดคล้อง

ในทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิมข้ึนของบัญชีหุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการลงทุนในธุรกิจ

ใหม่ในระหว่างป� 2564 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 17.91                 

ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของป�ก่อนเป�นจำนวนเงิน 9.99 ล้านบาท หรือคิดเป�นลดลงร้อยละ 35.79 โดยสอดคล้องใน

ทิศทางเดียวกันกับการลดลงของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ในระหว่างงวดป�จจุบันบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดจากการ

กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเท่ากับ 7.96 ล้านบาท จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่บริษัทย่อยรับรู้เป�น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเมื่อมีความเป�นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตท่ีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทาง

ภาษีได้ 

 

 

 

ล้านบาท 2565 2564 +/(-) +/(-)% 

ค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร 16.61 24.19 (7.58) (31.35%) 

ค่าที่ปรึกษา 3.18 1.61 1.57 97.24% 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 1.26 - 1.26 100.00% 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 7.34 0.79 6.55 828.59% 

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน - 0.62 (0.62) (100.00%) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 9.27 6.08 3.19 52.58% 

อื่นๆ 10.35 7.40 2.95 39.80% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 48.00 40.69 7.31 17.96% 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
 
 

ล้านบาท 31 ม.ีค. 65 31 ธ.ค. 64 +/(-) +/(-)% 

สินทรพัย ์
 

 
 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  135.19  99.82  35.38  35.44%  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่  1,861.83  1,765.09  96.74  5.48%  

เงนิลงทุนชัว่คราวและสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่  0.18  0.17  0.01  7.23%  

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื  207.74  160.10  47.64  29.75%  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  125.14  127.45  (2.31) (1.81%) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   408.16  415.00  (6.84) (1.65%) 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้  42.15  45.48  (3.34) (7.33%) 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สทิธริายการ  367.86  347.81  20.05  5.76%  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ลขิสทิธิร์ายการ  3,965.33  3,465.20  500.13  14.43%  

ค่าความนิยม  665.96  665.96  -   -  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  179.87  186.07  (6.19) (3.33%) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่  126.11  130.14  (4.03) (3.10%) 

รวมสินทรพัย ์ 8,085.52 7,408.29  677.23        9.14%  

หน้ีสิน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  199.46  100.00  99.46  99.46%  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่  788.94  475.59  313.35  65.89%  

หุน้กูร้ะยะสัน้  298.62  297.62  0.99  0.33%  

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 

 273.66  282.00  (8.34) (2.96%) 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชําระภายในหนึง่ปี   895.65   596.35   299.30 50.19% 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  13.35  13.17  0.17  1.31%  

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งทีถ่งึกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 

 61.53  60.79  0.73  1.20%  

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่  41.51  35.62  5.90  16.56%  

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทีเ่ป็นหนี้สนิ  1,011.38  1,010.62  0.76  0.08%  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนด

ชําระภายในหนึง่ปี 

 335.53  400.82  (65.29) (16.29%) 

หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี   1,292.18   1,292.06   0.12   0.01%   

หนี้สนิตามสญัญาเช่า – สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภาย 

ในหนึง่ปี 

 26.41  29.74  (3.34) (11.22%) 

หนี้สนิตามสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้ง  72.03  87.72  (15.69) (17.88%) 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  15.94  16.45  (0.50) (3.05%) 

รวมหน้ีสิน  5,326.19  4,698.56  627.63  13.36%  

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  2,744.40  2,691.04  53.36          1.98%  

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย  14.93  18.69  (3.76)     (20.13%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,759.33  2,709.73  49.60         1.83%  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  8,085.52  7,408.29  677.23         9.14%  

 

3. ข้อมูลสรุปฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 8,085.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดคงเหลือ       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป�นจำนวนเงิน 677.23 ล้านบาท หรือคิดเป�นร้อยละ 9.14 โดยมสีาเหตุหลักมาจาก 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 35.38 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 35.44 โดยเป�นเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปใน

กิจกรรมดำเนินงานเป�นจำนวน 137.48 ล้านบาท ในขณะที่เป�นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เป�นจำนวน 

145.24 ล้านบาท และเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินใน 318.10 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป�นการใช้เงินใน

การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน, ซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ส่วนการรับเงินส่วนใหญ่เป�นเงิน

สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเป�นจำนวน 396.46 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน รวมถึงรับเงินจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในระหว่างงวด 

(2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 96.74 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.48 มีสาเหตุหลักมาจากลูกหน้ี

การค้าจากการขายลิขสิทธ์ิรายการท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีสำหรับยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำระอยูบ่ริษัทและ

บริษัทย่อยสามารถเก็บเงินบางส่วนได้จากลูกค้ารายใหญ่หลังสิ้นงวดเป�นเงินจำนวนประมาณ 180 ล้านบาท  

จากข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า บริษัทและ

บริษัทย่อยมียอดลูกหนี้คงค้างที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 1,862 

ล้านบาท  โดยยอดลูกหนี้คงค้างดังกล่าวมีจำนวนที่เป�นสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงินและลูกหนี้การค้ามี

จำนวนที่มากกว่ายอดรายได้ค่าสิทธิซึ่งเป�นรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าลูกหน้ี

การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยเป�นลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินระยะเวลาที่กำหนดเป�นส่วนใหญ่ แต่ฝ่าย

บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินว่าไม่มีความจำเป�นในการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน

เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีได้ตั้งสำรองไปแล้วตามนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อมูลค่าลูกหนี้ที่ค้างชำระ

เกินกว่ากำหนด คิดเป�นร้อยละ 5.96) เนื่องจาก บริษัทประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป�นลักษณะปกติของ

ธุรกิจ ที่ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระเงิน แต่ลูกค้ารายใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะรอให้ได้รับ

ประโยชน์จากสิทธิในภาพยนต์ที่ออกฉายก่อนที่จะจ่ายชำระเงินให้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการกำหนด

วงเงินสำหรับลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นลูกค้าจะไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มเติมได้หากยังไม่มีการชำระเงินยอด                

คงค้างเดิม ทั้งน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีความมั่นใจในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เหล่านั้นทั้งหมดโดยประเมิน

จากประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจและหลกัการประมาณการอย่างดีท่ีสดุภายใต้สภาวะป�จจุบัน ซึ่งในอดีต

ไม่เคยมีประวัติด้านการไม่ชำระเงิน 

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเป�นจำนวนเงิน 47.64 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

29.75 สอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้าจากการซื้อลิขสิทธ์รายการในประเทศ 

(4) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิรายการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป�นจำนวนเงิน 20.05 ล้านบาท คิดเป�นเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 5.76 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจ่ายเงินจองลิขสิทธิ์รายการเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโต

ของธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธ์ิรายการท่ีมีรายได้เติบโตอย่างต่อเน่ืองเป�นจำนวนเงิน 158.44 ล้านบาท 

และมีการโอนรายการออกไปเป�นสินทรัพย์ลิขสิทธิ์รายการคิดเป�นจำนวนเงิน 137.88 ล้านบาท โดยทั้งน้ียอด

คงเหลือสามารถแบ่งออกได้เป�น (1) การจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อต่ออายุลิขสิทธิ์รายการเดิมเป�นประมาณ 1.33 

ล้านบาท (2) การจองลิขสิทธิ์รายการสำหรับสิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 122.96 ล้านบาท และ 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สำหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
(3) การจองลิขสิทธิ์รายการสำหรับสิทธิต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 243.57 ล้านบาท เพื่อรองรับ

แผนการเติบโตด้านการส่งออกลิขสิทธ์ิรายการของบริษัท 

(5) ลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมข้ึน 500.13 ล้านบาท คิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.43 โดยในระหว่างงวดป�จจุบัน บริษัทมีการ

ลงทุนค่าลิขสิทธิ์รายการเป�นจำนวน 709.97 ล้านบาท โดยแบ่งออกได้เป�น (1) การซื้อลิขสิทธิ์รายการสำหรับ

สิทธิในประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 522.08 ล้านบาท และ (2) การซื้อลิขสิทธิ ์รายการสำหรับสิทธิ

ต่างประเทศเป�นจำนวนเงินประมาณ 187.89 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการเติบโตด้านการส่งออกลิขสิทธ์ิ

รายการของบริษัททั้งในส่วนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงประเทศแถบเอเชียใต้ด้วย นอกจากน้ี                

ในระหว่างงวดป�จจุบันมีค่าตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธ์ิรายการเป�นจำนวนเงิน 209.84 ล้านบาท 

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 5,326.19 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นเป�นจำนวน  

627.63 ล้านบาท หรือคิดเป�นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.36 สาเหตุหลัก (1) การเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้ีท่ี

เกิดจากการซื้อลิขสิทธิ์รายการเป�นจำนวนประมาณ 353.76 ล้านบาท ซึ่งโดยปกตินั้นบริษัทจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อ

ลิขสิทธิ์รายการก่อนถึงจะสามารถดาวน์โหลดได้ แต่บริษัทสามารถต่อรองกับเจ้าของลิขสิทธ์ิในประเทศและเจ้าของสิทธิ์ใน

ต่างประเทศบางรายเพ่ือขอเครดิตในการชำระเงินได้ ทำให้ยอดคงเหลือเจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน (2) การเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงินและการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในระหว่างงวดป�จจุบันซึ่งกู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินงานและการลงทุนในการ

ซื้อลิขสิทธ์ิรายการในต่างประเทศ 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,759.33 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนประกอบ

ของส่วนขอผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป�นจำนวนเงิน 2,744.40 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเป�นจำนวนเงิน 14.93 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือเพ่ิมข้ึนเป�นจำนวน 49.60 ล้านบาท จาก

กำไรจากการดำเนินงานตามปกตขิองบริษัทและบริษัทย่อย เป�นจำนวน 54.38 ล้านบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป�นจำนวน 1.02 

ล้านบาท และการลดลงของส่วนท่ีเป�นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่อำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเป�นจำนวน 3.76 ล้านบาท  

สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน 

ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ               

0.91 เท่า และ 1.16 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.78 เท่า และ 1.00 เท่า ตามลำดับ โดย

สาเหตุหลักท่ีทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็วน้ันลดลงมาจากยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งส่วนประกอบหลักคือเจ้าหน้ีการค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น, หุ้นกู้ระยะสั้นและส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนด

ชำระภายในหน่ึงป�จากสถาบันการเงินตามท่ีได้อธิบายไปข้างต้น ซึ่งจากประสบการณ์ทางธุรกิจท่ีผ่านมา ผู้บริหารยังคงเช่ือมั่น

ว่าบริษัทจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เพ่ือนำมาชำระหน้ีสินระยะสั้นได้ 

นอกจากนี้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ   

ผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.93 เท่า และ 1.73 เท่า ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้าเพ่ือซื้อลขิสิทธ์ิรายการ 

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมถึงหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายในระหว่างงวดเพื่อใช้ในการดำเนินงานและการลงทุนใน

การซื้อลิขสิทธ์ิรายการในต่างประเทศ 

 

 


