
 

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 



 

 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ        
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล                                       
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้              
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ได ้                
แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำล ดงัต่อไปน้ี 

ก) ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ท่ี 11 บริษทัฯ มีกำรขำย และส่งมอบสินคำ้ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ
รำยกำรแก่ลูกคำ้รำยใหญ่รำยหน่ึงตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัลูกคำ้รำยอ่ืน โดยมียอดลูกหน้ีคงคำ้งจ ำนวน                    
220 ลำ้นบำท ซ่ึงในระหวำ่งงวด บริษทัฯแจง้วำ่ลูกคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวมีกำรเปล่ียนวิธีกำรจดัหำลิขสิทธ์ิ
รำยกำร จึงไดเ้จรจำกบัทำงบริษทัฯเพื่อขอคืนลิขสิทธ์ิรำยกำรส่วนท่ีคำ้งช ำระ และไดมี้กำรแนะน ำลูกคำ้                           
รำยใหม่ตำมขอ้ ข) ใหก้บับริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯไดอ้อกใบลดหน้ีรับคืนลิขสิทธ์ิดงักล่ำวใหแ้ก่ลูกคำ้รำยใหญ่              
ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั เพื่อรักษำควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้รำยใหญ่ในอนำคต ท ำให ้ณ วนัท่ี                    
30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯไม่มียอดคงคำ้งจำกลูกหน้ีรำยใหญ่ดงักล่ำว 

ข) ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ท่ี 11 ในระหวำ่งงวด บริษทัฯรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและ
ส่งมอบลิขสิทธ์ิรำยกำรใหก้บัลูกคำ้รำยใหม่ในประเทศ 2 รำย ซ่ึงเป็นลูกคำ้รำยใหม่ตำมกำรแนะน ำของ
ลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีกล่ำวในขอ้ ก) และลูกคำ้รำยใหม่อีกรำยหน่ึง เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 300 ลำ้นบำท 
โดยลูกคำ้รำยใหม่ 2 รำยไดรั้บกำรรับรองจำกลูกคำ้รำยใหญ่ตำมท่ีกล่ำวในขอ้ ก) และพนัธมิตรทำงธุรกิจ
ของลูกคำ้รำยใหม่อีกรำยหน่ึง ตำมล ำดบั  

ค) ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกวำ่หน้ีสินหมุนเวียน
อยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ส่วนประกอบหลกัของสินทรัพยห์มุนเวียนคือ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน จ ำนวนประมำณ 
1,610 ลำ้นบำท ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ท่ี 5 บริษทัฯมีหนำ้ท่ีตอ้งเร่งกำรเก็บเงินจำก
ลูกหน้ีดงักล่ำวใหมี้ประสิทธิภำพมำกขึ้นในอนำคต ทั้งน้ี เพื่อน ำเงินท่ีไดม้ำใชห้มุนเวียนในกำรด ำเนินงำนและ
ช ำระหน้ีสินต่ำง ๆ โดยเฉพำะเม่ือมีหุน้กูส่้วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 400 ลำ้นบำท 
ซ่ึงหุน้กูส่้วนน้ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในไตรมำสท่ีสำมน้ี ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลขอ้ท่ี 10 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลขำ้งตน้แต่อยำ่งใด 

 

กฤษดำ เลิศวนำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤศจิกำยน 2562 



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 120,482            125,884            100,206            118,099            

เงินลงทุนชวัคราว 4 162                   12,875              162                   12,875              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 1,611,685         1,117,590         1,606,981         1,065,701         

สินคา้คงเหลือ 939                   4,923                939                   4,923                

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3 -                       -                       -                       800                   

ภาษีมูลค่าเพมิรอเรียกคืน 62,601              67,666              56,711              64,310              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 16,808              10,141              12,536              8,486                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,812,677         1,339,079         1,777,535         1,275,194         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 20,371              16,283              20,371              16,283              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                       170,999            102,999            

อุปกรณ์ 78,892              44,731              44,890              42,148              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสิทธิรายการ 357,688            655,207            357,688            655,207            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิรายการ 7 1,449,304         1,181,011         1,453,660         1,184,617         

ซอฟทแ์วร์คอมพวิเตอร์ 12,495              4,343                12,300              4,149                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,452                949                   2,088                837                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7,822                9,596                7,042                8,564                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,929,024         1,912,120         2,069,038         2,014,804         

รวมสินทรัพย์ 3,741,701         3,251,199         3,846,573         3,289,998         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 8 80,000              93,953              80,000              93,953              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 9 152,077            132,611            190,883            155,330            

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 396,532            -                       396,532            -                       

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าซือ

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,827                3,562                3,827                3,562                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,092              4,469                14,092              4,023                

เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 3 12,586              49,797              40,650              60,085              

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 2,116                2,135                1,839                1,922                

หนีสินหมุนเวียนอืน 5,547                5,596                1,402                259                   

รวมหนีสินหมุนเวยีน 666,777            292,123            729,225            319,134            

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 888,887            884,628            888,887            884,628            

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5,237                8,163                5,237                8,163                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,961              12,227              15,051              11,667              

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 910,085            905,018            909,175            904,458            

รวมหนีสิน 1,576,862         1,197,141         1,638,400         1,223,592         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 648,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 324,000            324,000            324,000            324,000            

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 270,000            270,000            270,000            270,000            

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,022,482         1,022,482         1,022,482         1,022,482         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 29,771              29,771              29,771              29,771              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 848,690            737,909            885,920            744,153            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,104)              (6,104)              -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,164,839         2,054,058         2,208,173         2,066,406         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,741,701         3,251,199         3,846,573         3,289,998         

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

               

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย -                     1,404              -                     1,404              

รายไดจ้ากการให้บริการ 2,758              11,647            -                     -                     

รายไดค้่าสิทธิ 11 412,106          347,531          420,682          353,891          

รายไดอื้น 1,944              237                 2,823              1,040              

รวมรายได้ 416,808          360,819          423,505          356,335          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย -                     678                 -                     678                 

ตน้ทุนการให้บริการ 10,158            6,651              -                     -                     

ตน้ทุนค่าสิทธิ 244,278          229,254          247,271          232,666          

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 24,134            15,886            36,886            17,666            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,755            40,648            34,300            32,896            

รวมค่าใช้จ่าย 322,325          293,117          318,457          283,906          

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 94,483            67,702            105,048          72,429            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (26,737)          (14,018)          (26,737)          (14,018)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 67,746            53,684            78,311            58,411            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (15,286)          (10,996)          (15,490)          (11,518)          

กาํไรสําหรับงวด 52,460            42,688            62,821            46,893            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 52,460            42,688            62,821            46,893            

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 14

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.10                0.08 0.12                0.09                

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.10                -                     0.12                -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 9,871              35,050            9,871              35,050            

รายไดจ้ากการให้บริการ 4,188              39,850            -                     6,551              

รายไดค้่าสิทธิ 11 1,264,967       969,114          1,286,900       993,331          

รายไดอื้น 7,889              14,833            10,473            17,224            

รวมรายได้ 1,286,915       1,058,847       1,307,244       1,052,156       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,752              12,729            3,752              12,729            

ตน้ทุนการให้บริการ 18,467            23,904            -                     959                 

ตน้ทุนค่าสิทธิ 721,355          599,870          733,443          607,235          

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 37,771            35,663            52,193            38,909            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 177,367          107,826          158,415          94,998            

รวมค่าใช้จ่าย 958,712          779,992          947,803          754,830          

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 328,203          278,855          359,441          297,326          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (68,099)          (49,105)          (68,099)          (49,105)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 260,104          229,750          291,342          248,221          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (57,524)          (48,040)          (57,776)          (49,342)          

กาํไรสําหรับงวด 202,580          181,710          233,566          198,879          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 202,580          181,710          233,566          198,879          

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 14

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.38                0.34                0.43                0.37                

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.38                -                     0.43                -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 260,104          229,750          291,342          248,221          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 9,521              4,578              7,978              4,126              

   ค่าตดัจาํหน่าย 694,243          561,019          694,189          561,035          

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 8,850              5,905              7,942              (82)                 

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พือคา้ -                     (61)                 -                     (61)                 

   กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์พือคา้ (27)                 (1,699)            (27)                 (1,699)            

   โอนกลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,007)            -                     (7,007)            -                     

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกู ้ 7,556              10,457            7,556              10,457            

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 3,734              1,852              3,384              1,574              

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 22,442            288                 22,439            288                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 60,419            37,324            60,419            37,324            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,059,835       849,413          1,088,215       861,183          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (526,204)        (277,671)        (572,481)        (280,924)        

   สินคา้คงเหลือ 3,984              13,734            3,984              13,734            

   ภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน 5,065              (9,971)            7,599              (10,661)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (5,623)            (5,339)            (4,050)            (4,119)            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,774              8,033              1,522              (839)               

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (34,689)          21,719            (14,931)          25,744            

   เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ (37,211)          (20,726)          (19,435)          (29,058)          

   ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง (19)                 (840)               (83)                 (843)               

   หนีสินหมุนเวียนอืน (49)                 6,631              1,143              4,503              

 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 466,863          584,983          491,483          578,720          

   จ่ายดอกเบีย (55,277)          (50,744)          (55,277)          (50,744)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (50,448)          (64,881)          (48,958)          (62,678)          

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 361,138          469,358          387,248          465,298          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                     (820,000)        -                     (820,000)        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ 12,740            794,096          12,740            794,096          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                     -                     (68,000)          -                     

เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงินเพิมขึน -                     (160)               -                     (160)               

ซืออปุกรณ์ (37,830)          (19,970)          (8,536)            (19,323)          

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิรายการ (911,734)        (556,058)        (912,484)        (557,605)        

ซือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ (7,233)            (3,119)            (7,178)            (3,119)            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสิทธิรายการลดลง (เพมิขึน) 297,519          (330,669)        297,519          (330,669)        

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) -                     -                     800                 (300)               

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขึน) (4,088)            62,534            (4,088)            62,534            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (650,626)        (873,346)        (689,227)        (874,546)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (13,953)          (409,192)        (13,953)          (409,192)        

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าซือ (3,397)            (2,681)            (3,397)            (2,681)            

เงินสดรับ (จ่าย) จากการออกหุ้นกูสุ้ทธิ 393,235          (8,253)            393,235          (8,253)            

จ่ายเงินปันผล (91,799)          -                     (91,799)          -                     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 284,086          (420,126)        284,086          (420,126)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (5,402)            (824,114)        (17,893)          (829,374)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 125,884          925,487          118,099          921,424          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 120,482          101,373          100,206          92,050            

-                     -                     

ข้อมูลเพมิเติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด

   ซือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซือ -                     3,080              -                     3,080              

   ซืออปุกรณ์แต่ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 5,852              1,234              2,184              1,234              

   ซือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,473              196                 1,473              196                 

   ซือลิขสิทธิรายการแต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 43,241            45,213            43,241            45,213            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนตาํกวา่ทุน

ทุนเรือนหุ้นทีออก จากการรวมธุรกิจภายใต้

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 270,000                          1,022,482                       18,194                            521,804                          (6,104)                             1,826,376                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      181,710                          -                                      181,710                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2561 270,000                          1,022,482                       18,194                            703,514                          (6,104)                             2,008,086                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 270,000                          1,022,482                       29,771                            737,909                          (6,104)                             2,054,058                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      202,580                          -                                      202,580                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                      -                                      -                                      (91,799)                           -                                      (91,799)                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2562 270,000                          1,022,482                       29,771                            848,690                          (6,104)                             2,164,839                       

-                                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ทีออก

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 270,000                       1,022,482                    18,194                         524,197                       1,834,873                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   198,879                       198,879                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2561 270,000                       1,022,482                    18,194                         723,076                       2,033,752                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 270,000                       1,022,482                    29,771                         744,153                       2,066,406                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   233,566                       233,566                       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                   -                                   -                                   (91,799)                        (91,799)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2562 270,000                       1,022,482                    29,771                         885,920                       2,208,173                    

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัและมีภูมิล าเนา
ในประเทศ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 
ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

ก) ขายสิทธิภาพยนตร์ ซีรีส์ และสารคดี ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจดัจ าหน่าย
สินคา้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

ข) ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน์ 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยกลุ่มบริษทัเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                                
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) และจดัท าขึ้นโดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                 
การรายงานทางการเ งินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่  จ านวนหลายฉบับ                                           
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562                      
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                              
งบการเงินของกลุ่มบริษัท  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มี                               
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                             
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชี                                 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี                  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ                        
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ                            
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ                           
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึง                        
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                             
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 9 6 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - 1 - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 16 7 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าจ่าย 7 4 6 4 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 1 - 1 - ราคาตามสัญญา 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 22 24 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - 3 2 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 28 14 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าจ่าย 14 9 13 9 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 3 - 3 - ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 5) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,918 1,762 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 132 54 132 54 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132 54 4,050 1,816 

เงินมัดจ ำค่ำเช่ำ     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 2,000 1,627 1,838 1,627 

รวมเงินมดัจ าค่าเช่า 2,000 1,627 1,838 1,627 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
(หมำยเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 52,432 28,271 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,564 234 1,282 234 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,564 234 53,714 28,505 

     
     



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิทธิ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 28,064 10,289 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 28,064 10,289 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินให้กูย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพิ่มขึ้น 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

บริษัทย่อย     
บริษทั เจเคเอน็ ไอเอ็มซี จ ากดั 800 500 (1,300) - 

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ากดั - 8,000 (8,000) - 

รวมเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 800 8,500 (9,300) - 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี มีก าหนดช าระคืน                                          
เม่ือทวงถาม และไม่มีหลกัประกนั  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,596 8,936 11,496 8,336 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 314 233 281 207 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 13,910 9,169 11,777 8,543 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 41,223 28,039 35,923 26,239 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,442 698 2,344 619 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 43,665 28,737 38,267 26,858 

4. เงินลงทุนช่ัวครำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ราคาทุน - 12,639 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า          
 เงินลงทุน - 74 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม - 12,713 
เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงิน 162 162 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 162 12,875 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ขา้งตน้ จดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 2 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                    
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 12,713 
ขายระหวา่งงวด (12,713) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  - 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 54 3,607 1,764 
คา้งช าระ      
นอ้ยกว่า 3 เดือน - - 294 - 
3 - 6 เดือน 78 - 78 - 
6 - 12 เดือน 54 - 54 - 

รวม 132 54 4,033 1,764 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 698,257 579,567 697,310 569,959 
คา้งช าระ      
นอ้ยกว่า 3 เดือน 320,261 136,898 320,261 128,445 
3 - 6 เดือน 266,152 90,792 262,942 83,677 
6 - 12 เดือน 331,422 302,840 326,607 280,764 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,138 8,151 2,032 2,036 

รวม 1,618,230 1,118,248 1,609,152 1,064,881 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (10,878) (2,028) (9,970) (2,028) 
สุทธิ 1,607,352 1,116,220 1,599,182 1,062,853 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,607,484 1,116,274 1,603,215 1,064,617 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,860 291 2,749 7 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 17 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,341 1,025 1,000 1,025 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 52 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 4,201 1,316 3,766 1,084 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,611,685 1,117,590 1,606,981 1,065,701 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้คา้งนานเป็น
จ านวน 9 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท) ทั้งน้ี บริษทัฯอยู่ระหว่างเร่งการเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีการคา้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต เพื่อน าเงินท่ีไดม้าใช้หมุนเวียนในการด าเนินงาน
และช าระหน้ีสินต่าง ๆ  
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ ไดร้วมลูกหน้ีการคา้จ านวนเงินรวม
ประมาณ 58 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 135 ลา้นบาท) ซ่ึงน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ และขายลด
แก่สถาบนัการเงินโดยสถาบนัการเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ีย 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เจเคเอน็ แชนเนล จ ากดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 
บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ากดั  60,000 1,000 100 100 60,000 1,000 
บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ากดั    10,000 1,000 100 100 10,000 1,000 
บริษทั เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ ์จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     171,000 103,000 

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 ก) บริษทัฯลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษทั เจเคเอ็น นิวส์ จ ากดั จ านวน 590,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 59,000,000 บาท ท าให้สัดส่วนการลงทุน
ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคงเดิมท่ีร้อยละ 100 

 ข) บริษทัฯลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษทั เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จ ากดั จ านวน 90,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 9,000,000 บาท ท าให้สัดส่วนการลงทุน
ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคงเดิมท่ีร้อยละ 100 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 1,181,011 1,184,617 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 954,975 955,725 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (693,689) (693,689) 
โอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 7,007 7,007 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2562 1,449,304 1,453,660 
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8. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
   (ตรวจสอบแลว้) 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.70 - 4.00                      
และ MOR-1.00 80,000 93,953 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 80,000 93,953 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยลูกหน้ีการคา้และเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 40,713 28,200 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,175 61,220 54,950 59,969 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 979 - 768 71 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,522 26,134 28,210 23,875 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 585 234 12,233 234 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 57,816 45,023 54,009 42,981 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 152,077 132,611 190,883 155,330 

10. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 884,628 
บวก: ออกจ าหน่ายระหวา่งงวด 400,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (6,765) 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 7,556 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 1,285,419 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (396,532) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 888,887 
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เ ม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                              
ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2562 เป็นจ านวนเงิน 400 ล้านบาท                                          
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.00 ต่อปี และมีอายุ 2 ปี ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุ้นกู้
มีก าหนดช าระในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ งจ านวน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือ
ผูล้งทุนรายใหญ่ 

บริษทัฯได้ออกจ าหน่ายหุ้นกูเ้ม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และได้รับเงินเป็นจ านวน 270 ลา้นบาท 
โดยน าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 

 ต่อมาเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2562 เป็นจ านวน 130                           
ลา้นบาท โดยน าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 จ านวนเงิน 500 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยหุ้นสามญัของบริษทัฯซ่ึงถือโดยกรรมการ
บริษทัฯจ านวน 86,206,897 หุ้น ราคาเฉล่ียหุ้นละ 11.60 บาท (ค านวณจากราคาปิดเฉล่ียยอ้นหลัง                                 
30 วนัท าการ ตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 ถึง 17 ตุลาคม 2561) รวมมูลค่า 1,000 ลา้นบาท 

หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อก าหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผู ้ออกหุ้นกู้ และมีข้อก าหนดเร่ืองการด ารงอัตรา                                          
ส่วนทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 

11. รำยได้ค่ำสิทธิ 

บริษทัฯมีการขาย และส่งมอบสินคา้ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิรายการแก่ลูกคา้รายใหญ่รายหน่ึงตามปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอ่ืน โดยมียอดลูกหน้ีคงค้างจ านวน 220 ล้านบาท ซ่ึงในระหว่างงวด ลูกคา้                       
รายใหญ่ดังกล่าวมีการเปล่ียนวิธีการจัดหาลิขสิทธ์ิรายการ จึงได้เจรจากับทางบริษทัฯเพื่อขอคืน
ลิขสิทธ์ิรายการส่วนท่ีคา้งช าระ และไดมี้การแนะน าลูกคา้รายใหม่ใหก้บับริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯไดอ้อก
ใบลดหน้ีรับคืนลิขสิทธ์ิดงักล่าวให้แก่ลูกคา้รายใหญ่ในระหว่างงวดปัจจุบนั เพื่อรักษาความสัมพนัธ์                    
ทางธุรกิจกบัลูกคา้รายใหญ่ในอนาคต ท าให้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไม่มียอดคงคา้งจาก
ลูกหน้ีรายใหญ่ดงักล่าว 

นอกจากน้ีในระหว่างงวด  บริษัทฯรับรู้รายได้จากการขายและส่งมอบลิขสิทธ์ิรายการให้กับ                            
ลูกคา้รายใหม่ในประเทศ 2 ราย ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหม่ตามการแนะน าของลูกคา้รายใหญ่ท่ีกล่าวใน
วรรคก่อนและลูกคา้รายใหม่อีกรายหน่ึง เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 300 ลา้นบาท ลูกคา้รายใหม่                         
2 ราย ไดรั้บการรับรองจากลูกคา้รายใหญ่ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และพนัธมิตรทางธุรกิจของลูกคา้
รายใหม่อีกรายหน่ึง ตามล าดบั  
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12. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561                               
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 17,382 10,479 17,382 10,479 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,096) 517 (1,892) 1,039 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 15,286 10,996 15,490 11,518 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 59,027 49,974 59,027 49,974 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,503) (1,934) (1,251) (632) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 57,524 48,040 57,776 49,342 

13. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 107,997,631 หน่วย เน่ืองจากยงัไม่มี
การใชสิ้ทธิระหวา่งงวด 
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14. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ                                   
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้แสดงการค านวณได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 52,460 42,688 62,821 46,893 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 540,000 540,000 540,000 540,000 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.10 0.08 0.12 0.09 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.10 - 0.12 - 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 202,580 181,710 233,566 198,879 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 540,000 540,000 540,000 540,000 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.38 0.34 0.43 0.37 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.38 - 0.43 - 

ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญส าหรับงวด                                
สามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพราะไม่มีจ านวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าท่ี
บริษทัฯตอ้งออกส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าว เน่ืองจากราคาใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม                              
ถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
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15. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ธุรกิจขายสิทธิ 
• ธุรกิจบริการโฆษณา 
• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

 ผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                 
กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจาก                                    
การด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจาก
การด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 ธุรกิจขายสิทธิ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจอื่น ๆ รวมส่วนงาน การตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได ้             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก             
 - ขายในประเทศ 289 244 3 12 - - 292 256 - - 289 256 
 - ขายต่างประเทศ 123 105 - - - - 123 105 - - 123 105 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 9 6 16 8 1 - 26 14 (26) (14) - - 

รวมรายได ้ 421 355 19 20 1 - 441 375 (26) (14) 415 361 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 173 122 (5) 6 1 - 169 128 (9) (4) 160 124 
รายไดอ้ื่น           2 - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ           (24) (15) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (44) (41) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (27) (14) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (15) (11) 

ก าไรส าหรับงวด           52 43 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 ธุรกิจขายสิทธิ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจอื่น ๆ รวมส่วนงาน การตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได ้             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก             
 - ขายในประเทศ 873 827 4 34 - - 877 861 - - 877 861 
 - ขายต่างประเทศ 402 177 - 6 - - 402 183 - - 402 183 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 22 24 28 14 3 2 53 40 (53) (40) - - 

รวมรายได ้ 1,297 1,028 32 54 3 2 1,332 1,084 (53) (40) 1,279 1,044 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 560 408 (14) 14 3 2 549 424 (13) (17) 536 407 
รายไดอ้ื่น           8 15 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ           (38) (35) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (177) (108) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (68) (49) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (58) (48) 

ก าไรส าหรับงวด           203 182 
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16. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ต่อหุ้นสามัญจ านวน 540,000,000 หุ้น                                         
เป็นจ านวนเงินรวม 91.8 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

17.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเ ก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจ านวนเงิน                                                                              
7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2561: 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือค่าสิทธิ
รายการ และจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2561: 3 ลา้นบาท และ 
0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์และซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

17.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน เช่าพื้นท่ี
โฆษณา บริการขึ้นช่องดาวเทียม และบริการส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 28 23 19 16 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 22 20 17 20 

17.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้ง่ือนไข
ตามสัญญาค่าสิทธิบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าสิทธิตามอตัราท่ีระบุในสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ                    
3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2561: 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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18. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือค่าสิทธิรายการเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 21.28 11.65 1.36 1.41 30.59 32.45 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือดงัน้ี 

30 กนัยายน 2562 
สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 22.26 31.70 - 31.74 11 ตุลาคม 2562 -                      

12 พฤศจิกายน 2562 
    

31 ธนัวาคม 2561 
สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.04 33.03 - 33.07 11 กุมภาพนัธ์ 2562 

19. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัเร่ืองส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

ก) มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 
1,200 ลา้นบาท ใหแ้ก่ North Haven Thai Private Equity 

ข) มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยเพิ่มทุนจาก 324 ลา้นบาท (จ านวน 648,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) เป็น 399 ลา้นบาท (จ านวน 798,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.5 บาท) 

ค) มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้                            
แปลงสภาพ 
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20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 
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