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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย                    
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                  
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย                                          
และเฉพำะของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั                                          
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ก) บริษทัฯมียอดลูกหน้ีคงคำ้งท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
จ ำนวนประมำณ 1,800 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวนมำกจำกยอดลูกหน้ีคงคำ้งท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (ซ่ึงมีเพียงประมำณ 1,100 ลำ้นบำท)โดยยอดลูกหน้ี
คงคำ้งดงักล่ำวมีจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญัอยำ่งมำกต่องบกำรเงิน รวมถึงมีจ ำนวนท่ีมำกกวำ่ยอดรำยได ้                                
ค่ำสิทธิซ่ึงเป็นรำยไดห้ลกัของบริษทัฯท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี 2562 
ทั้งปีซ่ึงมีจ ำนวนประมำณ 1,700 ลำ้นบำท ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯประเมินวำ่สถำนกำรณ์ดงักล่ำวเป็นปกติใน
ธุรกิจลกัษณะน้ีของบริษทัฯเพรำะบำงคร้ังถึงแมจ้ะมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระเงินไวแ้ลว้กต็ำม แต่ลูกคำ้
รำยใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะรอใหไ้ดรั้บประโยชน์จำกสิทธิในภำพยนตร์ในช่วงท่ีออกฉำยหลงัจำกซ้ือไปแลว้ 
ก่อนท่ีจะจ่ำยช ำระเงินใหบ้ริษทัฯ และเป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีมีกำรแข่งขนัสูง 

ข) ยอดรำยไดค่้ำสิทธิของบริษทัฯส่วนใหญ่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจกบัลูกคำ้รำยใหญ่ กำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯจึงข้ึนอยูก่บัควำมสมัพนัธ์ และรำยไดท่ี้ไดรั้บจำกลูกคำ้รำยใหญ่เหล่ำน้ี   

 ลูกคำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรก (รวมลูกหน้ีในประเทศ 2 รำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9)                                          
มียอดรำยไดค่้ำสิทธิในปี 2562 จ ำนวนประมำณ 1,200 ลำ้นบำท (จำกยอดรำยไดค่้ำสิทธิรวมทั้งปีจ ำนวน
ประมำณ 1,700 ลำ้นบำท) และมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงคำ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวนประมำณ 1,400 
ลำ้นบำท (จำกยอดลูกหน้ีกำรคำ้คงคำ้งรวมทั้งหมดจ ำนวนประมำณ 1,800 ลำ้นบำท) บริษทัฯสำมำรถเกบ็เงิน
บำงส่วนไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่กลุ่มน้ีหลงัส้ินปีเป็นเงินจ ำนวนประมำณกวำ่ 300 ลำ้นบำทแลว้ อยำ่งไรกต็ำม
ยงัคงมียอดคงคำ้งเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนมำกซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งเรียกเกบ็ใหไ้ดใ้นอนำคต 

 จำกขอ้มูลในขั้นตอนกำรตรวจสอบส้ินปี 2562 ขำ้พเจำ้พบวำ่ลูกคำ้รำยใหญ่ในต่ำงประเทศ 6 รำย (รวมอยูใ่น
ลูกคำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรก) ซ่ึงมีท่ีอยูแ่ละด ำเนินธุรกิจอยูค่นละประเทศกนัแต่มีผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมน 
(Registrar) ระดบัภูมิภำคเอเชียรำยเดียวกนั ซ่ึงอยูใ่นประเทศหน่ึง ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯช้ีแจงวำ่ลูกคำ้                      
รำยใหญ่ดงักล่ำวคือกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ซ่ึงมีควำมสมัพนัธ์และด ำเนินธุรกิจร่วมกนัมำก่อนในธุรกิจกำรคำ้
ลิขสิทธ์ิ ท ำใหเ้ช่ือไดว้ำ่อำจมีกำรแนะน ำใหใ้ชบ้ริกำรจดทะเบียนโดเมนจำกผูใ้หบ้ริกำรรำยเดียวกนั                                
โดยปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวำ่งใหส้ถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงรับท ำประกนักำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีทั้ง 
6 รำย ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่กำรท่ีขอ้มูล
โดเมนของลูกคำ้รำยใหญ่ทั้ง 6 รำยนั้นมีผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมนเดียวกนัจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อกำรท ำ
ธุรกรรมระหวำ่งบริษทัฯและลูกคำ้ทั้ง 6 รำยดงักล่ำว 

ค) ถึงแมบ้ริษทัฯจะมีลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระเกินระยะเวลำท่ีก ำหนดอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก แต่ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
ประเมินวำ่ไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรตั้งส ำรองเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจำกท่ีไดต้ั้งส ำรองไป
แลว้ตำมนโยบำยของบริษทัฯ เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯมีควำมมัน่ใจในกำรเรียกเกบ็เงินจำกลูกหน้ี
เหล่ำนั้นทั้งหมดโดยประเมินจำกประสบกำรณ์จำกกำรประกอบธุรกิจและหลกักำรประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุด
ภำยใตส้ภำวะปัจจุบนั โดยลูกหน้ีเหล่ำนั้นเป็นลูกหน้ีรำยใหญ่ท่ีผูบ้ริหำรรู้จกัเป็นอยำ่งดีและด ำเนินธุรกิจ
ร่วมกนัมำก่อน ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัควำมรับผดิชอบและควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรติดตำมและเรียกเกบ็
หน้ีในอนำคต หำกในท่ีสุดบริษทัฯไม่สำมำรถเรียกช ำระจำกลูกหน้ีไดบ้ริษทัฯอำจเกิดขำดทุนไดใ้นอนำคต   
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ง) บริษทัฯมีสินทรัพยห์มุนเวยีนสูงกวำ่หน้ีสินหมุนเวยีนอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก แต่ส่วนประกอบหลกัของสินทรัพย์
หมุนเวียนคือ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงมีเง่ือนไขระยะเวลำครบก ำหนดช ำระเงินและมีอำยคุงคำ้งนำน 
ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้เห็นวำ่บริษทัฯมีหนำ้ท่ีตอ้งเร่งกำรเรียกเกบ็เงินจำกลูกหน้ีดงักล่ำวโดยเร็วและใหเ้ป็นไปตำม
เง่ือนไขระยะเวลำครบก ำหนดช ำระ เพื่อน ำเงินท่ีไดม้ำใชห้มุนเวียนในกำรด ำเนินงำนและช ำระหน้ีสินต่ำง ๆ 
รวมทั้งหุน้กูท่ี้ก ำลงัจะถึงก ำหนดช ำระและเงินกูย้มืระยะสั้น กำรเร่งเกบ็หน้ีจึงมีควำมส ำคญัต่อบริษทัฯ                         
มำกในสภำวะปัจจุบนั มิฉะนั้นบริษทัฯอำจเกิดปัญหำเงินทุนหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บั                              
ควำมรับผดิชอบและควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรติดตำมและเรียกเกบ็หน้ีโดยเร็วในอนำคต 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่ำน้ีแต่อยำ่งใด 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน     
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย โดยใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รำยไดข้องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินอยำ่งมำก โดยมีมูลค่ำของกำรใหบ้ริกำรและขำย
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 1,695 ลำ้นบำท ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบริษทัท่ีผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ กลุ่มบริษทัมีรำยไดห้ลำยประเภทและหลำยช่องทำง เช่น รำยไดค่้ำสิทธิ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร รำยไดจ้ำกกำรขำย เป็นตน้ ซ่ึงมีกำรท ำสญัญำกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกและเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวใ้นสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้
ของกลุ่มบริษทั 
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ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยใชว้ิธีกำรตรวจสอบดงัน้ี 

• ประเมินและทดสอบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่มตวัอยำ่งรำยกำรเพื่อทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทั
ออกแบบไว ้

• สุ่มตวัอยำ่งสญัญำขำยและบริกำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำขำย
และบริกำรของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยและบริกำรท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำ
บญัชี และใหค้วำมส ำคญัในกำรทดสอบเป็นพิเศษในกำรขยำยขอบเขตกำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรช่วงใกลส้ิ้น
รอบระยะเวลำบญัชี 

• สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 
• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อหำควำมผดิปกติท่ีอำจ

เกิดข้ึนของกำรรับรู้รำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี และตรวจสอบรำยกำรขำยท่ีท ำผำ่นใบส ำคญั
ทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                              
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฎ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน       
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต     
หรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสัยเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน     
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก     
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด               
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ 
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกต                                 
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่                                      
กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร                                   
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อ       
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ    
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                             
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                                          
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กฤษดำ เลิศวนำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภำพนัธ์ 2563 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 116,940,158        125,883,856        100,454,358        118,099,221        

เงินลงทุนชัว่คราว 8 163,418               12,874,773          163,418               12,874,773          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 1,816,203,839     1,117,589,549     1,779,434,182     1,065,701,417     

สินคา้คงเหลือ 1,031,338            4,922,796            1,031,338            4,922,796            

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           -                           -                           800,000               

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 68,223,260          67,666,037          62,220,360          64,310,288          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,305,720          10,141,555          14,211,009          8,485,623            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,023,867,733     1,339,078,566     1,957,514,665     1,275,194,118     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10 20,462,567          16,283,092          20,462,567          16,283,092          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                           170,999,200        102,999,200        

อุปกรณ์ 79,294,262          44,730,872          42,782,000          42,147,796          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 411,817,287        655,206,674        411,817,287        655,206,674        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 12 1,447,099,475     1,181,011,055     1,452,343,722     1,184,617,534     

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 13,343,652          4,343,160            12,507,074          4,149,188            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 2,163,473            949,243               1,777,500            837,332               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,613,384            9,596,801            6,832,711            8,563,802            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,981,794,100     1,912,120,897     2,119,522,061     2,014,804,618     
รวมสินทรัพย์ 4,005,661,833     3,251,199,463     4,077,036,726     3,289,998,736     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 300,000,000        93,953,000          300,000,000        93,953,000          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 14 134,388,740        132,611,448        169,141,010        155,330,014        

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 893,335,107        -                           893,335,107        -                           

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,920,350            3,561,535            3,920,350            3,561,535            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,954,775          4,469,108            16,954,775          4,023,080            

เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 6 2,146,400            49,796,792          23,824,900          60,085,292          

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 6,856,118            2,135,173            6,598,425            1,922,187            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,711,641          5,596,261            7,255,045            259,308               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,374,313,131     292,123,317        1,421,029,612     319,134,416        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 395,412,062        884,628,362        395,412,062        884,628,362        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,214,174            8,163,076            4,214,174            8,163,076            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 16,650,155          12,226,695          15,628,406          11,667,139          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 416,276,391        905,018,133        415,254,642        904,458,577        

รวมหนีสิ้น 1,790,589,522     1,197,141,450     1,836,284,254     1,223,592,993     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 17

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,022,482,061     1,022,482,061     1,022,482,061     1,022,482,061     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 32,400,000          29,770,558          32,400,000          29,770,558          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 896,294,011        737,909,155        915,870,411        744,153,124        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,103,761)           (6,103,761)           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,215,072,311     2,054,058,013     2,240,752,472     2,066,405,743     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,005,661,833     3,251,199,463     4,077,036,726     3,289,998,736     

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - ขาย 9,697,092            36,474,446        9,697,092           36,474,446        
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - การใหบ้ริการ 43,337,110          50,029,842        -                          6,550,495          
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - ค่าสิทธิ 1,641,824,047     1,317,736,397   1,673,541,547    1,346,393,272   
รายไดอ่ื้น 15,892,784          18,370,929        19,213,091         21,562,255        
รวมรายได้ 1,710,751,033     1,422,611,614   1,702,451,730    1,410,980,468   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3,673,655            13,659,492        3,673,655           13,659,492        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 28,887,056          30,800,136        -                          3,362,033          
ตน้ทุนค่าสิทธิ 966,519,679        834,390,964      981,900,679       844,187,464      
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 47,559,280          51,712,721        65,194,326         62,538,892        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 251,179,799        137,808,515      225,145,012       130,847,651      
รวมค่าใช้จ่าย 1,297,819,469     1,068,371,828   1,275,913,672    1,054,595,532   
กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 412,931,564        354,239,786      426,538,058       356,384,936      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (94,717,756)         (67,365,321)      (94,717,756)        (67,365,321)      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 318,213,808        286,874,465      331,820,302       289,019,615      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (65,400,156)         (59,192,288)      (65,674,219)        (57,486,589)      
กําไรสําหรับปี 252,813,652        227,682,177      266,146,083       231,533,026      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                           -                        -                          -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 252,813,652        227,682,177      266,146,083       231,533,026      

กําไรต่อหุ้น (บาท) 22

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.42                     0.37                   0.44                    0.38                   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.42                     0.37                   0.44                    0.38                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 318,213,808        286,874,465      331,820,302       289,019,615      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 14,466,921          7,122,135          10,953,822         6,453,966          
   ค่าตดัจาํหน่าย 930,865,279        779,633,625      930,775,152       779,633,372      
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 21,647,871          (398,443)           20,739,753         (398,443)           
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                           (73,611)             -                          (73,611)             
   กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (26,874)                (1,740,142)        (26,874)               (1,740,142)        
   โอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,006,468)           -                        (7,006,468)          -                        
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 10,484,307          13,174,900        10,484,307         13,174,900        
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 4,423,460            2,462,850          3,961,267           2,092,479          
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 28,529,427          2,695,103          28,529,427         2,695,103          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 83,953,357          52,848,110        83,953,357         52,848,110        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,405,551,088     1,142,598,992   1,414,184,045    1,143,705,349   
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (749,538,877)       (380,668,810)    (763,749,234)      (382,665,720)    
   สินคา้คงเหลือ 3,891,458            16,322,931        3,891,458           16,322,931        
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน (557,223)              (29,251,744)      2,089,928           (29,974,413)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (9,402,900)           1,875,746          (5,725,386)          1,854,947          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,983,417            1,435,277          1,731,091           (7,436,724)        
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (24,934,475)         13,621,275        (10,926,621)        30,556,510        
   เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ (47,650,392)         (13,717,692)      (36,260,392)        (22,237,643)      
   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 4,720,945            (3,824,473)        4,676,238           (3,811,505)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,115,380          436,852             6,995,737           (256,682)           
 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 595,178,421        748,828,354      616,906,864       746,057,050      
   จ่ายดอกเบ้ีย (77,781,930)         (61,939,364)      (77,781,930)        (61,939,364)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (55,889,985)         (70,428,986)      (53,682,691)        (69,643,204)      
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 461,506,506        616,460,004      485,442,243       614,474,482      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                           (820,000,000)    -                          (820,000,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 12,739,910          809,100,717      12,739,910         809,100,717      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           -                        (68,000,000)        -                        
เงินฝากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (1,681)                  (161,737)           (1,681)                 (161,737)           
ซ้ืออุปกรณ์ (46,041,104)         (13,160,179)      (10,572,969)        (12,268,808)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ (1,170,565,192)    (737,939,790)    (1,172,202,962)   (740,267,144)    
ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ (9,146,294)           (3,587,583)        (8,413,561)          (3,587,583)        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการลดลง (เพ่ิมข้ึน) 243,389,387        (552,302,274)    243,389,387       (552,302,274)    
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                           -                        800,000              (300,000)           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (4,179,475)           62,456,146        (4,179,475)          62,456,146        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (973,804,449)       (1,255,594,700) (1,006,441,351)   (1,257,330,683) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจากการออกหุน้กูสุ้ทธิ 393,634,500        272,411,522      393,634,500       272,411,522      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 206,047,000        (429,191,624)    206,047,000       (429,191,624)    
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (4,527,901)           (3,688,077)        (4,527,901)          (3,688,077)        
จ่ายเงินปันผล (91,799,354)         -                        (91,799,354)        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 503,354,245        (160,468,179)    503,354,245       (160,468,179)    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (8,943,698)           (799,602,875)    (17,644,863)        (803,324,380)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 125,883,856        925,486,731      118,099,221       921,423,601      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี 116,940,158        125,883,856      100,454,358       118,099,221      

-                           -                        -                          -                        
ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด
   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าซ้ือ -                           5,560,000          -                          5,560,000          
   ซ้ืออุปกรณ์แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,989,207            10,975,753        1,015,057           10,218,696        
   ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 763,927               187,464             763,927              187,464             
   ซ้ือลิขสิทธ์ิรายการแต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 18,472,309          38,205,446        18,472,309         38,205,446        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนตํ่ากวา่ทุน

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จากการรวมธุรกิจภายใต้

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 270,000,000                  1,022,482,061               18,193,907                    521,803,629                  (6,103,761)                     1,826,375,836               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     227,682,177                  -                                     227,682,177                  
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                     -                                     11,576,651                    (11,576,651)                   -                                     -                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 270,000,000                  1,022,482,061               29,770,558                    737,909,155                  (6,103,761)                     2,054,058,013               

-                                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 270,000,000                  1,022,482,061               29,770,558                    737,909,155                  (6,103,761)                     2,054,058,013               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     252,813,652                  -                                     252,813,652                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                     -                                     -                                     (91,799,354)                   -                                     (91,799,354)                   
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                     -                                     2,629,442                      (2,629,442)                     -                                     -                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 270,000,000                  1,022,482,061               32,400,000                    896,294,011                  (6,103,761)                     2,215,072,311               

-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม



(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 270,000,000                     1,022,482,061              18,193,907                       524,196,749                     1,834,872,717                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                       -                                    -                                       231,533,026                     231,533,026                     
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                       -                                    11,576,651                       (11,576,651)                     -                                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 270,000,000                     1,022,482,061              29,770,558                       744,153,124                     2,066,405,743                  

-                                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 270,000,000                     1,022,482,061              29,770,558                       744,153,124                     2,066,405,743                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                       -                                    -                                       266,146,083                     266,146,083                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                       -                                    -                                       (91,799,354)                     (91,799,354)                     
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                       -                                    2,629,442                         (2,629,442)                       -                                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 270,000,000                     1,022,482,061              32,400,000                       915,870,411                     2,240,752,472                  

-                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

กาํไรสะสม
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บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัและมีภูมิล ำเนำ
ในประเทศ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 45/14 อำคำรเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศำลำยำ หมู่ท่ี 1 
ต ำบลทรงคนอง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

1.1 ขำยสิทธิภำพยนตร์ ซีรีส์ และสำรคดี ทั้งไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำย
สินคำ้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

1.2 ขำยโฆษณำและผลิตรำยกำรโทรทศัน์ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย              
กำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั เจเคเอน็ แชนเนล จ ำกดั ขำยโฆษณำและผลิตรำยกำรโทรทศัน์ ไทย 100 100 
บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ำกดั ตวัแทนขำยโฆษณำ ไทย 100 100 
บริษทั เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ ์จ ำกดั ยงัไม่ด ำเนินกิจกำร ไทย 100 100 
บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ำกดั ขำยโฆษณำและผลิตรำยกำรโทรทศัน์ ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน                             
กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สญัญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี                                 
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี                  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ                        
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ                           
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของ                          
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง                        
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำน                             
ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี  

-  กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน 
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำย (Simplified approach)ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 

- กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี                 
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้ งส้ิน
ประมำณ 51 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ประมำณ 42 ล้ำนบำท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมี
จ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 51 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ประมำณ 42 ลำ้นบำท) 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ 
เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพนัธ์จะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดบ้ริกำรโฆษณำแลว้ 

 รายได้จากค่าสิทธิ 

 รำยไดจ้ำกค่ำสิทธิรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งซ่ึงเป็นไปตำมเน้ือหำของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 รำยไดจ้ำกค่ำสิทธิท่ีคิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงท่ี ซ่ึงผูใ้ชสิ้ทธิไม่สำมำรถเรียกคืนได ้และผูใ้หสิ้ทธิ
ไม่มีขอ้ผกูพนัภำยหลงักำรใหใ้ชสิ้ทธิ จะถือเป็นรำยไดท้ั้งจ ำนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำม
สัญญำ 
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 รำยไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่  

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

4.6 อุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

อุปกรณ์ส ำนกังำน  -  5   ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  -  5   ปี 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้  -   5   ปี 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน  -   5   ปี 
ยำนพำหนะ  -   5   ปี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ                            
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว                       
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย 

ค่ำสิทธิรำยกำรแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

   ค่ำสิทธิรำยกำรจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำยใตส้ัญญำสิทธิเม่ือระยะเวลำของสัญญำ
เร่ิมตน้ โดยทรำบมูลค่ำท่ีแน่นอนของค่ำสิทธิและสิทธินั้นอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกิจกำรแลว้ 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยค่ำสิทธิรำยกำรโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุญัญำ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะใช้
วิธีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวยงัคงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 

4.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม                                   
กลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้                                     
กำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั 

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะ
ต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

 สัญญำเช่ำอำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
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4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย
สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผล                                      
กำรด ำเนินงำน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์
ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำ
จำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอ่ืน ๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้นกลุ่มบริษทัจดัใหมี้โครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลด
ขนำดโครงกำร หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร                 
แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผู ้
ร่วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องใน
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบั                         
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                          
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ  

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                                  
งบกำรเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใช้ดุลยพินิจและ                                
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่ำสิทธิรำยกำรและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ในกำรค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำสิทธิรำยกำร ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยด์ังกล่ำว และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ใหม่หำกมี                               
กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของค่ำสิทธิรำยกำรในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึก
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรทำงธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิ - - 32 29 ราคาตามสัญญา 
รำยไดอ่ื้น - - 4 3 ราคาตามสัญญา 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 36 26 ราคาตามสัญญา 
      
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รำยไดจ้ำกกำรบริกำรโฆษณำ 33 - - - ราคาตามสัญญา 
ค่ำเช่ำจ่ำย 20 12 18 12 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 5 - 5 - ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริษัทและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561                                      
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 9) 

    

บริษทัยอ่ย - - 5,445 1,762 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 35,337 54 185 54 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,337 54 5,630 1,816 

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

รวมเงินมดัจ ำค่ำเช่ำ 2,000 1,627 1,838 1,627 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 49,939 28,271 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 676 234 394 234 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 676 234 50,333 28,505 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิทธิ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 21,879 10,289 

รวมเงินรับล่วงหนำ้ค่ำสิทธิ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 21,879 10,289 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เงินให้กูย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 

บริษัทย่อย     
บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ำกดั 800 500 (1,300) - 

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

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 800 8,500 (9,300) - 

 เงินให้กู ้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันคิดดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ MOR ต่อปี มีก ำหนดช ำระคืน                                         
เม่ือทวงถำม และไม่มีหลกัประกนั  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน          
ท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 54,001 37,349 46,601 34,949 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,756 1,930 2,625 1,825 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 56,757 39,279 49,226 36,774 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 291 64 224 5 
เงินฝำกธนำคำร 116,649 125,820 100,230 118,094 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 116,940 125,884 100,454 118,099 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.2 - 1.0 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
0.4 - 0.8 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - รำคำทุน - 12,639 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ          
 เงินลงทุน - 74 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - มูลค่ำยติุธรรม - 12,713 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 163 162 
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 163 12,875 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ขำ้งตน้ จดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมเป็นระดบั 2 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 12,713 
ขำยระหวำ่งปี (12,713) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 33,921 54 4,227 1,764 
คำ้งช ำระ      
นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 1,284 - 1,271 - 
6 - 12 เดือน 132 - 132 - 

รวม 35,337 54 5,630 1,764 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 759,529 579,567 757,618 569,959 
คำ้งช ำระ      
นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 219,679 136,898 219,113 128,445 
3 - 6 เดือน 312,846 90,792 312,846 83,677 
6 - 12 เดือน 508,801 302,840 503,986 280,764 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 1,952 8,151 1,846 2,036 

รวม 1,802,807 1,118,248 1,795,409 1,064,881 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,675) (2,028) (22,767) (2,028) 
สุทธิ 1,779,132 1,116,220 1,772,642 1,062,853 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,814,469 1,116,274 1,778,272 1,064,617 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 550 291 12 7 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,185 1,025 1,150 1,025 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 52 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,735 1,316 1,162 1,084 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,816,204 1,117,590 1,779,434 1,065,701 

 บริษทัฯมีกำรขำย และส่งมอบสินคำ้ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิรำยกำรแก่ลูกคำ้รำยใหญ่รำยหน่ึงตำมปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกับลูกค้ำรำยอ่ืน โดยมียอดลูกหน้ีคงค้ำงจ ำนวน 220 ล้ำนบำท ซ่ึงในระหว่ำงปี ลูกค้ำ                       
รำยใหญ่ดังกล่ำวมีกำรเปล่ียนวิธีกำรจดัหำลิขสิทธ์ิรำยกำร จึงได้เจรจำกับทำงบริษทัฯเพื่อขอคืน
ลิขสิทธ์ิรำยกำรส่วนท่ีคำ้งช ำระ และไดมี้กำรแนะน ำลูกคำ้รำยใหม่ใหก้บับริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯไดอ้อก
ใบลดหน้ีรับคืนลิขสิทธ์ิดงักล่ำวให้แก่ลูกคำ้รำยใหญ่ในระหว่ำงปีปัจจุบนั เพื่อรักษำควำมสัมพนัธ์                    
ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้รำยใหญ่ในอนำคต ท ำให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไม่มียอดคงคำ้งจำก
ลูกหน้ีรำยใหญ่ดงักล่ำว 

 นอกจำกน้ีในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและส่งมอบลิขสิทธ์ิรำยกำรให้กบัลูกคำ้รำยใหม่
ในประเทศ 2 รำย ซ่ึงเป็นลูกคำ้รำยใหม่ตำมกำรแนะน ำของลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีกล่ำวในวรรคก่อนและ
ลูกคำ้รำยใหม่อีกรำยหน่ึง เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 333 ลำ้นบำท ลูกคำ้รำยใหม่ 2 รำย ไดรั้บ                                      
กำรรับรองจำกลูกคำ้รำยใหญ่ตำมท่ีกล่ำวในวรรคก่อน และพนัธมิตรทำงธุรกิจของลูกคำ้รำยใหม่อีก
รำยหน่ึง ตำมล ำดบั  
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 บริษทัฯมีลูกคำ้รำยใหญ่ในต่ำงประเทศ 6 รำย ซ่ึงมีท่ีอยู่และด ำเนินธุรกิจอยู่คนละประเทศกนั แต่มี                                 
ผูใ้ห้บริกำรจดช่ือโดเมนระดบัภูมิภำคเอเชีย (Registrar) เดียวกนั โดยปัจจุบนั ลูกคำ้จ ำนวน 4 รำยจำก 6 
รำยดงักล่ำวไดรั้บกำรตรวจสอบควำมมีตวัตนและพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีจำกสถำบนั
กำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงแลว้เพื่อรับท ำประกนักำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี และอยู่ในขั้นตอนกำรท ำ
สญัญำรับประกนักำรช ำระหน้ี 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้คำ้งนำนเป็น
จ ำนวน 22 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 21 ลำ้นบำท) และบริษทัฯสำมำรถเก็บเงินบำงส่วนได้
จำกลูกคำ้รำยใหญ่หลงัส้ินปีเป็นเงินจ ำนวนประมำณกว่ำ 300 ลำ้นบำทแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯอยู่ระหว่ำง
เร่งกำรเกบ็เงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้ใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึนในอนำคต เพื่อน ำเงินท่ีไดม้ำใชห้มุนเวยีนใน
กำรด ำเนินงำนและช ำระหน้ีสินต่ำง ๆ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมียอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้จ ำนวน 135 ลำ้นบำท (2562: ไม่มี)           
ซ่ึงน ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ และขำยลดแก่สถำบนักำรเงินโดยสถำบนักำรเงินดงักล่ำวมีสิทธิ                                    
ไล่เบ้ีย 

10. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกธนำคำรซ่ึงบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจำก
สถำบนักำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 13 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เจเคเอน็ แชนเนล จ ำกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 
บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ำกดั    60,000 1,000 100 100 60,000 1,000 
บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ำกดั    10,000 1,000 100 100 10,000 1,000 
บริษทั เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ ์จ ำกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     171,000 103,000 

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 ก) บริษทัฯลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษทั เจเคเอ็น นิวส์ จ ำกดั จ ำนวน 590,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 59,000,000 บำท ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุน
ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวคงเดิมท่ีร้อยละ 100 
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 ข) บริษทัฯลงทุนเพิ่มในหุน้สำมญัเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ำกดั จ ำนวน 90,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 9,000,000 บำท ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุน
ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวคงเดิมท่ีร้อยละ 100 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำสิทธิรำยกำร - รำคำทุน 4,343,822 3,154,785 4,349,067 3,158,391 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,896,723) (1,966,767) (2,896,723) (1,966,767) 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - (7,007) - (7,007) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,447,099 1,181,011 1,452,344 1,184,617 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,181,011 1,184,270 1,184,617 1,185,619 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี - รำคำทุน 1,189,037 776,145 1,190,676 778,472 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (929,956) (779,404) (929,956) (779,474) 
โอนกลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ  7,007 - 7,007 - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,447,099 1,181,011 1,452,344 1,184,617 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

   (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 2562 2561 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3.60 - 3.70                                 
และ MMR                     300,000 93,953 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 300,000 93,953 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยเงินฝำกธนำคำรของบริษทัฯ 
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 46,991 28,200 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42,939 61,220 41,403 59,969 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 475 - 264 71 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,375 26,134 20,813 23,875 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 201 234 3,078 234 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 59,399 45,023 56,592 42,981 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 134,389 132,611 169,141 155,330 

15.   หุ้นกู้ 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 884,628 
บวก: ออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 400,000 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (6,365) 
บวก: ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 10,484 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,288,747 
หกั:    ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (893,335) 
หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 395,412 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
คร้ังท่ี 1/2561 เป็นจ ำนวนเงิน 400 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอำย ุ2 ปี ก ำหนด
ช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุ้นกูมี้ก ำหนดช ำระในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูท้ั้งจ ำนวน 
หุ้นกู้ดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้                       
โดยเป็นกำรเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ โดยบริษทัฯไดอ้อกจ ำหน่ำยหุน้กูด้งักล่ำว
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2561  
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เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์                              
ไดอ้นุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 เป็นจ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอำย ุ1 ปี 11 เดือน 28 วนั ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุน้กู ้มี
ก ำหนดช ำระในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ งจ ำนวน หุ้นกู้ดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยเป็นกำรเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัหรือ                                                                  
ผูล้งทุนรำยใหญ่ โดยบริษทัฯไดอ้อกจ ำหน่ำยหุน้กูด้งักล่ำวเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561  

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2562 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติั
กำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2562 เป็นจ ำนวนเงิน 400 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 7.00 ต่อปี และมีอำย ุ2 ปี ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุน้กูมี้ก ำหนดช ำระใน
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูท้ั้งจ ำนวน หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยเป็นกำรเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ 

บริษทัฯไดอ้อกจ ำหน่ำยหุ้นกูเ้ม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 และไดรั้บเงินเป็นจ ำนวน 270 ลำ้นบำท 
โดยน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรออกหุน้กูค้ร้ังน้ีใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2562 บริษัทฯได้ออกจ ำหน่ำยหุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2562 เป็นจ ำนวน 130                           
ลำ้นบำท โดยน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรออกหุน้กูค้ร้ังน้ีใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน 

 หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2561 จ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยหุน้สำมญัของบริษทัฯซ่ึงถือโดยกรรมกำร
บริษทัฯจ ำนวน 86,206,897 หุ้น รำคำเฉล่ียหุ้นละ 11.60 บำท (ค ำนวณจำกรำคำปิดเฉล่ียยอ้นหลงั                                 
30 วนัท ำกำร ตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยำยน 2561 ถึง 17 ตุลำคม 2561) รวมมูลค่ำ 1,000 ลำ้นบำท 

หุ้นกู้ดังกล่ำวมีข้อก ำหนดว่ำด้วยหน้ำท่ีของผู ้ออกหุ้นกู้ และมีข้อก ำหนดเร่ืองกำรด ำรงอัตรำ                                         
ส่วนทำงกำรเงินบำงประกำร ณ วนัส้ินงวดบญัชีรำยไตรมำส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 
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16. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 12,227 9,764 11,667 9,575 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,472 2,231 2,043 1,867 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 284 232 266 225 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 1,667 - 1,652 - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 16,650 12,227 15,628 11,667 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงใน              
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำย
ดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำร
แก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมี
หน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิม่ข้ึน 2 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 2 ลำ้นบำท) 
กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำย
ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของปีปัจจุบนั 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ                      
(2561: ไม่มี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 12 ปี (2561: 12 ปี) และบริษทัยอ่ยประมำณ 23 ปี (2561: 23 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด 2.57 - 3.24 2.57 - 3.24 2.57 2.57 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 5 - 13 5 - 13 5 5 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,566) 1,842 (1,446) 1,696 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1,611 (377) 1,514 (297) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (1,641) 328 (1,512) 281 
     

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,065) 1,255 (998) 1,173 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  995 (207) 945 (166) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (1,117) 248 (1,045) 219 

17. ทุนเรือนหุ้น/หุ้นกู้แปลงสภำพ 

เม่ือวนัท่ี 17 ธันวำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2562ได้มีมติท่ีส ำคัญ 
ดงัต่อไปน้ี 

ก) มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพเฉพำะเจำะจง (Private Placement) จ ำนวนไม่เกิน 
1,200 ลำ้นบำท ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่มีประกนั ระยะเวลำ 5 ปีจำกวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยไตรมำส ให้แก่ North Haven Thai Private 
Equity (“NHTPE) โดยอตัรำแปลงสภำพจะเท่ำกบัจ ำนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภำพหำรดว้ยรำคำ
แปลงสภำพ และมีรำคำแปลงสภำพไม่ต ่ำกว่ำ 8 บำทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ
รำคำตลำด โดยท่ีรำคำตลำดค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นของบริษทัในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติ
ให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำร
ใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ คือ ระหวำ่งวนัท่ี 24 ตุลำคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกำยน 2562 
ซ่ึงเท่ำกบั 6.17 บำทต่อหุน้ 

ข) มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยเพิ่มทุนจำก 324 ลำ้นบำท (จ ำนวน 648,000,000 หุน้ 
มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท) เป็น 399 ลำ้นบำท (จ ำนวน 798,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.5 บำท) 

ค) มีมติอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 
150,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้                            
แปลงสภำพ 
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18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ                                  
ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 131,820 86,787 112,813 82,482 
ค่ำลิขสิทธ์ิตดัจ ำหน่ำย 929,956 779,404 929,956 779,475 
ค่ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ 40,485 46,497 55,618 54,474 
ค่ำพำกยแ์ละค่ำแปลบท 24,380 37,923 24,385 37,923 
ตน้ทุนสินคำ้เพื่อขำย 3,659 13,659 3,659 13,659 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 34,885 (11,365) 34,911 (11,365) 
หน้ีสงสยัจะสูญ 21,648 517 20,740 517 

20. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 66,614 59,184 66,614 57,410 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,214) 8 (940) 77 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 65,400 59,192 65,674 57,487 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 318,214 286,874 331,820 289,020 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 63,643 57,375 66,364 57,804 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรท ำ 

งบกำรเงินรวม 1,203 2,012 - - 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รำยกำรขำดทุนทำงภำษี 1,197 149 - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
   ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 278 278 195 265 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (921) (805) (885) (765) 

   อ่ืน ๆ - 183 - 183 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน 65,400 59,192 65,674 57,487 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 4,735 405 4,553 405 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 1,173 - 1,173 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,330 2,445 3,126 2,333 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ (5,902) (3,074) (5,902) (3,074) 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,163 949 1,777 837 
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21. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์นกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ   : ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทั เจเคเอ็น      
โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (JKN-W1) เพื่อจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัรำส่วนหุ้นสำมญั 5 หุ้นต่อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
จ ำนวนท่ีออกและเสนอขำย : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 15 บำท  
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก 14 ธันวำคม 2561 คร้ังท่ีสอง 14 มิ ถุนำยน 2562                         

คร้ังท่ีสำม 13 ธนัวำคม 2562 และคร้ังสุดทำ้ย 8 พฤษภำคม 2563 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 14 ธนัวำคม 2561 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย : 8 พฤษภำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 107,997,631 หน่วย เน่ืองจำกยงัไม่มี
กำรใชสิ้ทธิระหวำ่งปี 

22. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี                             
โดยได้ปรับจ ำนวนหุ้นเพื่อสะท้อนผลกระทบจำกกำรออกหุ้นปันผลตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 29 

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
โดยไดป้รับจ ำนวนหุ้นเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผลกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั
ของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั                  
โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดของปีก่อนได้ถูกค ำนวณข้ึนใหม่ โดยเสมือนว่ำ                                
กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 252,814 227,682 266,146 231,533 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั (พนัหุน้) 607,500 607,500 607,500 607,500 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท/หุน้) 0.42 0.37 0.44 0.38 
ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (บำท/หุน้) 0.42 0.37 0.44 0.38 

 ไม่มีกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลดส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เพรำะไม่มีจ ำนวนของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำท่ีบริษทัฯตอ้งออกส ำหรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว เน่ืองจำกรำคำใชสิ้ทธิสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของ
บริษทัฯ 

23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ี ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

• ธุรกิจขำยสิทธิ 
• ธุรกิจบริกำรโฆษณำ 
• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงค์
ในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนกลุ่มบริษทัประเมินผล
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วม
ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วม
ในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร และสินทรัพยร์วม ของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ธุรกจิขำยสิทธิ ธุรกจิบริกำรโฆษณำ ธุรกจิอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได้             
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก             
 - ขำยในประเทศ 1,133 970 10 43 - - 1,143 1,013 - - 1,143 1,013 
 - ขำยต่ำงประเทศ 518 384 - 7 - - 518 391 - - 518 391 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 32 29 75 26 4 3 111 58 (77) (58) 34 - 

รวมรำยได้ 1,683 1,383 85 76 4 3 1,772 1,462 (77) (58) 1,695 1,404 

ก ำไรของส่วนงำน 698 525 28 22 4 3 730 550 (34) (24) 696 526 
รำยไดอ้ื่น           16 18 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร           (48) (52) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร           (251) (138) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (95) (67) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้           (65) (59) 

ก ำไรส ำหรับปี           253 228 

 
 ธุรกจิขำยสิทธิ ธุรกจิบริกำรโฆษณำ ธุรกจิอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยร์วม 4,077 3,290 250 127 - 1 4,327 3,418 (321) (167) 4,006 3,251 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนสำมรำย เป็นจ ำนวนเงิน 278 ล้ำนบำท                       
276 ลำ้นบำท และ 208 ลำ้นบำท (ปี 2561 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนส่ีรำยเป็นจ ำนวนเงิน 176 
ลำ้นบำท 175 ลำ้นบำท 172 ลำ้นบำท และ 171 ลำ้นบำท) 

24. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนบริษทัฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน
ในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 
กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 
2,291,977 บำท (2561: 1,643,987 บำท) และเฉพำะของบริษทัฯจ ำนวน 2,269,970 บำท (2561: 1,607,987 
บำท) 

25. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.17 บำท ต่อหุ้นสำมญัจ ำนวน 540,000,000 หุ้น                                         
เป็นจ ำนวนเงินรวม 91.8 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 

26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

26.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันเ ก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน เป็นจ ำนวนเงิน                                                                            
19 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (2561: 8 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัซ้ือค่ำสิทธิรำยกำร และ
จ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท (2561: 3 ลำ้นบำท และ 0.2 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ืออุปกรณ์
และซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

26.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำน เช่ำพื้นท่ี
โฆษณำ บริกำรข้ึนช่องดำวเทียม และบริกำรส่วนกลำง และระบบสำธำรณูปโภค อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร                          
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 30 23 22 16 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 19 20 14 20 

26.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำค่ำสิทธิและสัญญำกำรรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงในต่ำงประเทศเพื่อกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ และบริกำรทำงดำ้นเทคนิค โดยภำยใตเ้ง่ือนไข
ตำมสัญญำค่ำสิทธิบริษทัฯตอ้งจ่ำยค่ำสิทธิตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
3 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (2561: 4 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 

27. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

27.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัทตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107                         
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มื 
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มื ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน และเงิน  
กูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี     

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 82 35 117 0.20 - 1.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,816 1,816 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 16 - - 4 - 20 0.50 - 1.05 
 16 - - 86 1,851 1,953  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 200 - - 100 - 300 หมำยเหตุ 13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 134 134 - 
หุน้กู ้ 893 396 - - - 1,289 6.50 - 7.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 4 4 - - - 8 5.28 - 9.42 

 1,097 400 - 100 134 1,731  
 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 76 50 126 0.38 - 0.75 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 13 13 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,118 1,118 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 16 - - - - 16 0.50 - 1.05 
 16 - - 76 1,181 1,273  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 30 - - 64 - 94 หมำยเหตุ 13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 133 133 - 
หุน้กู ้ - 885 - - - 885 6.50 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 4 8 - - - 12 5.28 - 9.42 

 34 893 - 64 133 1,124  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 73 27 100 0.20 - 1.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,779 1,779 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 16 - - 4 - 20 0.50 - 1.05 
 16 - - 77 1,806 1,899  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 200 - - 100 - 300 หมำยเหตุ 13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 169 169 - 
หุน้กู ้ 893 396 - - - 1,289 6.50 - 7.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 4 4 - - - 8 5.28 - 9.42 

 1,097 400 - 100 169 1,766  
 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 75 43 118 0.38 - 0.75 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 13 13 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,066 1,066 - 
เงินใหกู้ย้มื - - - 1 - 1 MOR 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 16 - - - - 16 0.50 - 1.05 
 16 - - 76 1,122 1,214  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 30 - - 64 - 94 หมำยเหตุ 13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 155 155 - 
หุน้กู ้ - 885 - - - 885 6.50 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 4 8 - - - 12 5.28 - 9.42 

 34 893 - 64 155 1,146  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือค่ำสิทธิรำยกำรเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุ
สญัญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 24.11 11.65 0.86 1.41 30.15 32.45 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

2562 
สกลุเงิน จ านวนท่ีซื้อ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ  วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.03 30.03 9 พฤศจิกำยน 2563 
    

2561 
สกลุเงิน จ านวนท่ีซื้อ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ  วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.04 33.03 - 33.07 11 กมุภำพนัธ์ 2562 

27.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่ง
เป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำร
วดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม 
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28. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.81:1 (2561: 0.58:1) และ
เฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.82:1 (2561: 0.59:1) 

29. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2563 บริษทัฯไดอ้อกจ ำหน่ำยหุน้กูแ้ปลงสภำพเฉพำะเจำะจง (Private Placement) 
จ ำนวน 1,200 ลำ้นบำท ใหแ้ก่ North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) 

 เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2563 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯกบักระทรวงพำณิชย์
โดยเพิ่มทุนจำก 324 ลำ้นบำท (จ ำนวน 648,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท) เป็น 399 
ลำ้นบำท (จ ำนวน 798,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท) เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลง
สภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัให้เสนอกำรจดัสรรเงินก ำไรสะสมเพื่อเป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2.6 ลำ้นบำท และ
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.2025 บำท คิดเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ิน 109.4 ลำ้นบำท โดยก ำหนดกำรจ่ำยดงัน้ี 

1. จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.14 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 75.6 ลำ้นบำท 

2. จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ในอตัรำ 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผล
ทั้งส้ิน 67,500,000 หุ้นมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 33,750,000 บำท หรือ
คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.0625 บำท ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยใดมีเศษของ                          
หุน้เดิมหลงัจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุน้ปันผลในอตัรำ
หุน้ละ 0.0625 บำท 

 โดยจะน ำเสนอเพื่อขออนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลและหุ้นปันผลดงักล่ำวในท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของ                
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

ข) อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 52.4 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 104,839,834  หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.5 บำท) 
จำกเดิม 399 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 798,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.5 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ ำนวน 451.4 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 902,839,834 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.5 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 
กำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั และกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563  
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