
 

 

 

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 



 

 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                  
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก                           
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตเร่ืองต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 4 บริษทัฯมียอดลูกหน้ีคงคำ้งท่ีแสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 จ ำนวนประมำณ 1,800 ลำ้นบำท                             
(31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวนเงินประมำณ 1,800 ลำ้นบำท) โดยยอดลูกหน้ีคงคำ้งดงักล่ำวมีจ ำนวนท่ีเป็น
สำระส ำคญัอยำ่งมำกต่องบกำรเงิน รวมถึงมีจ ำนวนท่ีมำกกวำ่ยอดรำยไดค้่ำสิทธิซ่ึงเป็นรำยไดห้ลกัของ
บริษทัฯ (รำยไดค้่ำสิทธิท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ซ่ึงมีจ ำนวนประมำณ 400 ลำ้นบำท รำยไดค้่ำสิทธิส ำหรับปี 2562 จ ำนวนเงิน
ประมำณ 1,700 ลำ้นบำท) ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯประเมินวำ่สถำนกำรณ์ดงักล่ำวเป็นปกติในธุรกิจลกัษณะ
น้ีของบริษทัฯเพรำะบำงคร้ังถึงแมจ้ะมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระเงินไวแ้ลว้ก็ตำม แต่ลูกคำ้รำยใหญ่                                
มีแนวโนม้ท่ีจะรอใหไ้ดรั้บประโยชน์จำกสิทธิในภำพยนตร์ในช่วงท่ีออกฉำยหลงัจำกซ้ือไปแลว้ก่อนท่ีจะ
จ่ำยช ำระเงินใหบ้ริษทัฯ และเป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีมีกำรแข่งขนัสูง 

ข) ยอดรำยไดค้่ำสิทธิของบริษทัฯส่วนใหญ่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจกบัลูกคำ้รำยใหญ่ กำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯจึงขึ้นอยูก่บัควำมสัมพนัธ์ และรำยไดท่ี้ไดรั้บจำกลูกคำ้รำยใหญ่เหล่ำน้ี   

 ลูกคำ้รำยใหญ่ 12 รำยแรก มียอดรำยไดค้่ำสิทธิส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 คิดเป็น
ประมำณร้อยละ 95 จำกยอดรำยไดค้่ำสิทธิ และมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงคำ้ง ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 คิดเป็น
ประมำณร้อยละ 95 จำกยอดลูกหน้ีกำรคำ้คงคำ้ง บริษทัฯสำมำรถเก็บเงินบำงส่วนไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่                               
กลุ่มน้ีหลงัส้ินงวดเป็นเงินจ ำนวนประมำณกวำ่ 90 ลำ้นบำทแลว้ อยำ่งไรก็ตำมยงัคงมียอดคงคำ้งเหลือ                       
อยูเ่ป็นจ ำนวนมำกซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งเรียกเก็บใหไ้ดใ้นอนำคต 

 จำกกำรสอบทำนขอ้มูลกระดำษท ำกำรตรวจสอบส้ินปี 2562 ท่ีจดัท ำโดยผูส้อบบญัชีท่ำนอ่ืนในส ำนกังำน
เดียวกนักบัขำ้พเจำ้ตำมท่ีกล่ำวในวรรคเร่ืองอ่ืน พบวำ่ลูกคำ้รำยใหญ่ในต่ำงประเทศ 6 รำย (รวมอยูใ่นลูกคำ้                               
รำยใหญ ่12 รำยแรก) ซ่ึงมีท่ีอยูแ่ละด ำเนินธุรกิจอยูค่นละประเทศกนัแต่มีผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมน 
(Registrar) ระดบัภูมิภำคเอเชียรำยเดียวกนั ซ่ึงอยูใ่นประเทศหน่ึง ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯยงัคงยนืยนัใน                 
ค  ำช้ีแจงเดิมวำ่ลูกคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวคือกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์และด ำเนินธุรกิจร่วมกนัมำ
ก่อนในธุรกิจกำรคำ้ลิขสิทธ์ิ ท ำใหเ้ช่ือไดว้ำ่อำจมีกำรแนะน ำใหใ้ชบ้ริกำรจดทะเบียนโดเมนจำกผูใ้หบ้ริกำร
รำยเดียวกนัในระหวำ่งไตรมำสปัจจุบนั บริษทัฯไดท้ ำสัญญำรับประกนักำรช ำระหน้ีบำงส่วนของลูกหน้ี                           
3 รำย กบัสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึง ส่วนลูกหน้ีท่ีเหลืออีก 3 รำย อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรท ำสัญญำ
รับประกนักำรช ำระหน้ี ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 4 ดงันั้น                                         
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำกำรท่ีขอ้มูลโดเมนของลูกคำ้รำยใหญ่ทั้ง 6 รำยนั้นมีผูใ้ห้บริกำรจดช่ือโดเมน
เดียวกนัจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทัฯและลูกคำ้ทั้ง 6 รำยดงักล่ำว  
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ค) ถึงแมบ้ริษทัฯจะมีลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระเกินระยะเวลำท่ีก ำหนดอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก แต่ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
ประเมินวำ่ไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรตั้งส ำรองเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจำกท่ีไดต้ั้งส ำรองไป
แลว้ตำมนโยบำยของบริษทัฯ เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯมีควำมมัน่ใจในกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ี
เหล่ำนั้นทั้งหมดโดยประเมินจำกประสบกำรณ์จำกกำรประกอบธุรกิจและหลกักำรประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุด
ภำยใตส้ภำวะปัจจุบนั โดยลูกหน้ีเหล่ำนั้นเป็นลูกหน้ีรำยใหญ่ท่ีผูบ้ริหำรรู้จกัเป็นอยำ่งดีและด ำเนินธุรกิจ
ร่วมกนัมำก่อน ดงันั้นจึงขึ้นอยูก่บัควำมรับผิดชอบและควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรติดตำมและเรียกเก็บ
หน้ีในอนำคต หำกในท่ีสุดบริษทัฯไม่สำมำรถเรียกช ำระจำกลูกหน้ีได ้บริษทัฯอำจเกิดขำดทุนไดใ้นอนำคต   

ง) บริษทัฯมีสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกวำ่หน้ีสินหมุนเวียนอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก แต่ส่วนประกอบหลกัของ
สินทรัพยห์มุนเวียนคือ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงมีเง่ือนไขระยะเวลำครบก ำหนดช ำระเงินและมีอำย ุ                 
คงคำ้งนำน ทั้งน้ี บริษทัฯมีหนำ้ท่ีตอ้งเร่งกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีดงักล่ำวโดยเร็วและใหเ้ป็นไปตำม
เง่ือนไขระยะเวลำครบก ำหนดช ำระ เพื่อน ำเงินท่ีไดม้ำใชห้มุนเวียนในกำรด ำเนินงำนและช ำระหน้ีสินต่ำง ๆ 
รวมทั้งหุน้กูท่ี้ก  ำลงัจะถึงก ำหนดช ำระ กำรเร่งเก็บหน้ีจึงมีควำมส ำคญัต่อบริษทัฯมำกในสภำวะปัจจุบนั 
มิฉะนั้นบริษทัฯอำจเกิดปัญหำเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงขึ้นอยูก่บัควำมรับผิดชอบและ
ควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรติดตำมและเรียกเก็บหน้ีโดยเร็วในอนำคต 

จ) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำร             
ผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบติั  

 ทั้งน้ี สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ดงักล่ำว ไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง 
ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึง
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ ถึงแมผู้บ้ริโภคจะรับชมภำพยนตร์หรือซีรีส์เพิ่มขึ้น แต่ผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจน้ีอำจไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์  

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำง               
กำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองและจะ
พิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้ 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอย่ำงมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่ำน้ีแต่อยำ่งใด 

 

 

 



 

4 

เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดง                           
ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562                          
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ำนอ่ืนในส ำนกังำนเดียวกนักบัขำ้พเจำ้ ซ่ึงแสดงควำมเห็น
อยำ่งไม่มีเง่ือนไขและมีขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีคงคำ้งเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ี
มำกกวำ่ยอดรำยไดค้่ำสิทธิส ำหรับปี 2562 โดยมีลูกหน้ีรำยใหญ่ในต่ำงประเทศ 6 รำย ซ่ึงมีท่ีอยูแ่ละด ำเนินธุรกิจอยู่
คนละประเทศแต่มีผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมน (Registrar) ระดบัภูมิภำคเอเชียรำยเดียวกนั โดยบริษทัฯอยูร่ะหวำ่งให้
สถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงรับท ำประกนักำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี 6 รำยดงักล่ำว และเช่ือวำ่ส ำรองค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวเ้พียงพอแลว้ รวมถึงสภำพคล่องในกำรด ำเนินงำนและช ำระหน้ีสินต่ำง ๆ รวมทั้งหุน้กูท่ี้
ก ำลงัจะถึงก ำหนดช ำระ ขึ้นอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรเร่งเก็บเงินจำกลูกหน้ีใหไ้ดโ้ดยเร็วและเป็นไปตำมเง่ือนไข
ระยะเวลำครบก ำหนดช ำระ ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวด
สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และ                     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                                       
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีท่ำนอ่ืนดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงให้ขอ้สรุปวำ่ไม่พบส่ิงท่ีเป็น
เหตุให้เช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34                                          
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลในสำระส ำคญัตำมรำยงำนลงวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภำคม 2563 



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89,682               116,940             71,898               100,454             
เงินลงทุนชัว่คราว 2 -                        164                    -                        164                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 1,789,812          1,816,204          1,758,876          1,779,434          

สินคา้คงเหลือ 1,033                 1,031                 1,033                 1,031                 
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        10,000               -                        
ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 99,523               68,223               93,435               62,220               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2, 5 600,617             -                        600,617             -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,690               21,306               11,435               14,211               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,599,357          2,023,868          2,547,294          1,957,514          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 20,485               20,463               20,485               20,463               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        170,999             170,999             
อุปกรณ์ 74,159               79,294               39,821               42,782               
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2 49,393               -                        40,817               -                        
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสิทธิรายการ 926,809             411,817             926,809             411,817             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 7 1,392,074          1,447,099          1,397,319          1,452,344          
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 17,476               13,344               16,528               12,507               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,982                 2,163                 5,738                 1,778                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,134                 7,613                 2,356                 6,833                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,489,512          1,981,793          2,620,872          2,119,523          
รวมสินทรัพย์ 5,088,869          4,005,661          5,168,166          4,077,037          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                        300,000             -                        300,000             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 8 132,793             134,389             169,907             169,141             
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 895,596             893,335             895,596             893,335             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2 -                        3,920                 -                        3,920                 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2 14,106               -                        12,586               -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 41,972               16,955               41,972               16,955               
เงินรับล่วงหนา้คา่สิทธิ 3 17,933               2,146                 34,899               23,825               
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 8,048                 6,856                 7,775                 6,599                 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10,583               -                        10,583               -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,957               16,712               10,300               7,255                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,139,988          1,374,313          1,183,618          1,421,030          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 10 1,005,444          -                        1,005,444          -                        
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 396,170             395,412             396,170             395,412             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 -                        4,214                 -                        4,214                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 42,781               -                        35,672               -                        
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,322               16,650               16,208               15,629               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,461,717          416,276             1,453,494          415,255             
รวมหนีสิ้น 2,601,705          1,790,589          2,637,112          1,836,285          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 11
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 798,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2562: หุน้สามญั 648,000,000 หุน้
          มูลคา่หุน้ละ 0.5 บาท) 399,000             324,000             399,000             324,000             
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.5 บาท 270,000             270,000             270,000             270,000             
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,022,482          1,022,482          1,022,482          1,022,482          
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 10 176,828             -                        176,828             -                        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 32,400               32,400               32,400               32,400               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 991,558             896,294             1,029,344          915,870             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,104)               (6,104)               -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,487,164          2,215,072          2,531,054          2,240,752          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,088,869          4,005,661          5,168,166          4,077,037          

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ - ขาย -                      9,871               -                      9,871               
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ - การให้บริการ 3,712               805                  -                      -                      
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ - คา่สิทธิ 417,027           411,698           426,335           419,230           

รายไดอ่ื้น 40,142             1,632               41,070             2,529               
รวมรำยได้ 460,881           424,006           467,405           431,630           
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย -                      3,752               -                      3,752               
ตน้ทุนการให้บริการ 9,537               3,847               -                      -                      
ตน้ทุนคา่สิทธิ 241,452           232,007           243,282           236,654           
คา่ใชจ่้ายในการขายและการบริการ 4,129               6,215               5,422               7,077               
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 45,519             57,129             40,505             53,770             
รวมค่ำใช้จ่ำย 300,637           302,950           289,209           301,253           

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 160,244           121,056           178,196           130,377           
รายไดท้างการเงิน 92                    63                    92                    63                    
ตน้ทุนทางการเงิน (36,804)           (18,410)           (36,687)           (18,410)           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 123,532           102,709           141,601           112,030           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (28,268)           (22,210)           (28,127)           (22,232)           
ก ำไรส ำหรับงวด 95,264             80,499             113,474           89,798             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                      -                      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 95,264             80,499             113,474           89,798             

ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 14
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.16 0.13                 0.19 0.15                 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.16 0.13                 0.19 0.15                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 123,532           102,709           141,601           112,030           
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคา 7,771               2,657               5,296               2,436               

   คา่ตดัจ าหน่าย 235,730           225,413           235,687           225,395           
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 4,034               -                      4,836               -                      
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลคา่หลกัทรัพย์ (413)                -                      (413)                -                      
   ก  าไรจากการขายหลกัทรัพย์ (40)                  (27)                  (40)                  (27)                  
   โอนกลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      (7,007)             -                      (7,007)             
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ 3,547               2,169               3,547               2,169               
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 672                  689                  579                  577                  
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (48,833)           4,925               (48,833)           4,925               
   ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 10,583             -                      10,583             -                      

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31,748             16,217             31,631             16,217             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 368,331           347,745           384,474           356,715           
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 72,882             (256,456)         66,246             (280,320)         
   สินคา้คงเหลือ (2)                    3,834               (2)                    3,834               
   ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน (31,300)           5,427               (31,215)           5,875               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,997               (2,816)             2,776               (3,038)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4                      (4,527)             2                      574                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (35,303)           (52,163)           (32,912)           (47,857)           
   เงินรับล่วงหนา้คา่สิทธิ 15,787             13,042             11,074             25,428             
   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 1,192               1,767               1,176               1,745               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,245               1,118               3,045               1,928               
 เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 396,833           56,971             404,664           64,884             
   จ่ายดอกเบ้ีย (24,158)           (16,176)           (24,158)           (16,176)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (7,451)             (5,399)             (7,071)             (4,922)             
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 365,224           35,396             373,435           43,786             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (700,000)         -                      (700,000)         -                      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 100,000           12,740             100,000           12,740             
ซ้ืออุปกรณ์ (8)                    (5,045)             (3)                    (3,254)             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ (154,955)         (275,050)         (154,955)         (275,098)         

ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ -                      (2,832)             -                      (2,832)             
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสิทธิรายการลดลง (เพ่ิมข้ึน) (514,992)         106,981           (514,992)         106,981           
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                      -                      (10,000)           (8,000)             
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (22)                  (22)                  (22)                  (22)                  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,269,977)      (163,228)         (1,279,972)      (169,485)         
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (300,000)         125,755           (300,000)         125,755           
เงินสดสุทธิรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,181,744        -                      1,181,744        -                      
เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,249)             (1,132)             (3,763)             (1,132)             

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 877,495           124,623           877,981           124,623           
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (27,258)           (3,209)             (28,556)           (1,076)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 116,940           125,884           100,454           118,099           
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 89,682             122,675           71,898             117,023           

-                      -                      
ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด
   ซ้ืออุปกรณ์แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                      804                  -                      633                  

   ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 29                    2,552               -                      2,552               
   ซ้ือลิขสิทธ์ิรายการแต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 25,253             50,306             25,253             50,306             
   โอนอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้งไปซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 125                  -                      -                      -                      
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 4,475               -                      4,475               -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนต ่ากว่าทุน

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - จากการรวมธุรกิจภายใต้

และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั องคป์ระกอบเป็นทุน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 270,000                           1,022,482                        -                                       29,771                             737,909                           (6,104)                              2,054,058                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                       80,499                             -                                       80,499                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 270,000                           1,022,482                        -                                       29,771                             818,408                           (6,104)                              2,134,557                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 270,000                           1,022,482                        -                                       32,400                             896,294                           (6,104)                              2,215,072                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                       95,264                             -                                       95,264                             
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 10) -                                       -                                       176,828                           -                                       -                                       -                                       176,828                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 270,000                           1,022,482                        176,828                           32,400                             991,558                           (6,104)                              2,487,164                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม



(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก หุ้นกูแ้ปลงสภาพ -

และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั องคป์ระกอบเป็นทุน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 270,000                         1,022,482                      -                                    29,771                           744,153                         2,066,406                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    89,798                           89,798                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 270,000                         1,022,482                      -                                    29,771                           833,951                         2,156,204                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 270,000                         1,022,482                      -                                    32,400                           915,870                         2,240,752                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    113,474                         113,474                         
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 10) -                                    -                                    176,828                         -                                    -                                    176,828                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 270,000                         1,022,482                      176,828                         32,400                           1,029,344                      2,531,054                      

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

ก) ขายสิทธิภาพยนตร์ ซีรีส์ และสารคดี ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจดัจ าหน่าย
สินคา้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

ข) ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน์ 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ถึงแมผู้บ้ริโภคจะรับชมภาพยนตร์และซีรีส์เพิ่มขึ้น แต่ผูป้ระกอบการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความ                      
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตาม
ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและ              
ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                                 
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) และจดัท าขึ้นโดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                                      
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับ                                   
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ          
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน                       
กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

-  การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี   
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ขอ้ 2  
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอ
การตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแส                       
เงินสดในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่พร้อมใชง้าน 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                   
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้เร่ือง หุน้กูแ้ปลงสภาพ และการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า  
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1.6.1 หุ้นกู้แปลงสภำพ 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพแสดงองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและส่วนท่ีเป็นของเจา้ของแยกจากกนัในงบแสดง
ฐานะการเงิน บริษทัฯไดแ้ยกแสดงองคป์ระกอบดงักล่าว โดยก าหนดราคาตามบญัชีของหน้ีสินจาก
การค านวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดท่ีเป็นอยู่ขณะนั้น และหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องค์ประกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตาม
บญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน  

หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็น                 
หุ้นสามญั หรือครบอายุการช าระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก าหนดขึ้น ณ วนัท่ี
ออกหุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูบ้นัทึกแยกตามส่วนขององคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็น
ทุนตามสัดส่วน โดยค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูส่้วนขององค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสินให้บนัทึกหักจาก      
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสินและตัดจ าหน่ายตามอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ                 
ส่วนค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูส่้วนขององคป์ระกอบท่ีเป็นทุนแสดงหกัจากส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนโดยไม่ตอ้งตดัจ าหน่าย 

1.6.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน                     
กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั 
และก าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกันใน
แต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ
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1.6.3 สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้ น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตาม                   
สัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญา
เช่าท่ีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
หรือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วน
เพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า 
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2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ใหม่มำถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม                 
2562 

มาตรฐาน                   
การรายงาน                       
ทางการเงิน                         
กลุ่มเคร่ืองมือ                      
ทางการเงิน 

มาตรฐาน                      
การรายงาน                     
ทางการเงิน                 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม                   
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 164 (164) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 164 - 164 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 52,146 52,146 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,920 - (3,920) - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 13,878 13,878 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,214 - (4,214) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 46,402 46,402 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม                 
2562 

มาตรฐาน                   
การรายงาน                       
ทางการเงิน                         
กลุ่มเคร่ืองมือ                      
ทางการเงิน 

มาตรฐาน                      
การรายงาน                     
ทางการเงิน                 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม                   
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 164 (164) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 164 - 164 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 43,148 43,148 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,920 - (3,920) - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 12,378 12,378 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,214 - (4,214) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 38,904 38,904 
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2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกั                  
การบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                                                         
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน  
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                         
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 116,940 - 116,940 116,940 
เงินลงทุนชัว่คราว 164 164 - 164 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1,816,204 - 1,816,204 1,816,204 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 20,463 - 20,463 20,463 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1,953,771 164 1,953,607 1,953,771 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกั                  
การบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                                                         
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน  
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                         
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100,454 - 100,464 100,454 
เงินลงทุนชัว่คราว 164 164 - 164 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1,779,434 - 1,779,434 1,779,434 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 20,463 - 20,463 20,463 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1,900,515 164 1,900,351 1,900,515 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน  
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2.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี                   
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 48,264 36,611 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (720) (720) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 21,854 19,170 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (10,194) (6,200) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (7,058) (5,713) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 52,146 43,148 

หน้ีสินสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,134 8,134 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 60,280 51,282 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 13,878 12,378 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 46,402 38,904 

 60,280 51,282 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 52,146 43,148 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 52,146 43,148 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 9 8 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 3 6 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าจ่าย 4 2 3 2 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 4 2 3 2 ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 4) 

    

บริษทัยอ่ย - - 7,873 5,445 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 35,205 35,337 54 185 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,205 35,337 7,927 5,630 

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

รวมเงินมดัจ าค่าเช่า 2,000 2,000 1,838 1,838 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
(หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 48,623 49,939 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,169 676 887 394 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,169 676 49,510 50,333 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิทธิ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 16,966 21,879 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 16,966 21,879 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 49,705 - 41,075 - 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,705 - 41,075 - 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 
31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินให้กูย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
เพิ่มขึ้น 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 

บริษัทย่อย     

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ากดั - 10,000 - 10,000 

รวมเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10,000 - 10,000 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.025 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
และไม่มีหลกัประกนั  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,226 12,926 9,343 11,826 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 280 259 248 227 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 11,506 13,185 9,591 12,053 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 26,950 33,921 3,710 4,227 
คา้งช าระ      
นอ้ยกว่า 3 เดือน 8,255 1,284 4,147 1,271 
6 - 12 เดือน - 132 - 132 

รวม 35,205 35,337 7,857 5,630 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 711,269 759,529 710,327 757,618 
คา้งช าระ      
นอ้ยกว่า 3 เดือน 371,759 219,679 370,942 219,113 
3 - 6 เดือน 218,796 312,846 218,795 312,846 
6 - 12 เดือน 470,657 508,801 469,638 503,986 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 7,800 1,952 7,694 1,846 

รวม 1,780,281 1,802,807 1,777,396 1,795,409 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (27,709) (23,675) (27,603) (22,767) 
สุทธิ 1,752,572 1,779,132 1,749,793 1,772,642 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,787,777 1,814,469 1,757,650 1,778,272 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 579 550 6 12 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,456 1,185 1,150 1,150 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 70 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,035 1,735 1,226 1,162 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,789,812 1,816,204 1,758,876 1,779,434 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้าประกอบด้วยลูกค้ารายใหญ่ 12 รายแรก                        
คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของยอดลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (มียอดรายไดค้่าสิทธิส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จากลูกหน้ีกลุ่มน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของยอดรายได้ค่าสิทธิ)                 
โดยลูกคา้ในประเทศ 2 ราย ใน 12 รายดังกล่าว เป็นลูกคา้ท่ีได้รับการรับรองจากลูกค้ารายใหญ่ท่ี
แนะน า และพนัธมิตรทางธุรกิจของลูกคา้ 

 นอกจากน้ี ลูกคา้รายใหญ่ในต่างประเทศ 6 ราย (รวมอยู่ในลูกคา้รายใหญ่ 12 รายแรก) ซ่ึงมีท่ีอยู่และ
ด าเนินธุรกิจอยู่คนละประเทศกนั แต่มีผูใ้ห้บริการจดช่ือโดเมนระดบัภูมิภาคเอเชีย (Registrar) เดียวกนั                                 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯช้ีแจงว่าลูกคา้รายใหญ่ดังกล่าวคือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และ
ด าเนินธุรกิจร่วมกันมาก่อนในธุรกิจการคา้ลิขสิทธ์ิ ท าให้เช่ือได้ว่าอาจมีการแนะน าให้ใช้บริการ                 
จดทะเบียนโดเมนจากผูใ้ห้บริการรายเดียวกันในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน บริษทัฯได้ท าสัญญา
รับประกนัการช าระหน้ีบางส่วนของลูกหน้ี 3 รายกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง ส่วนลูกหน้ี                   
ท่ีเหลืออีก 3 รายอยูร่ะหวา่งด าเนินการท าสัญญารับประกนัการช าระหน้ี ดงันั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เช่ือว่าการท่ีขอ้มูลโดเมนของลูกคา้รายใหญ่ทั้ง 6 รายนั้นมีผูใ้ห้บริการจดช่ือโดเมนเดียวกนัจะไม่ส่ง                   
ผลกระทบใด ๆ ต่อการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯและลูกคา้ทั้ง 6 รายน้ี 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้คา้งนาน
เป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท) และบริษทัฯสามารถเก็บเงินบางส่วนไดจ้ากลูกคา้
รายใหญ่หลังส้ินงวดเป็นเงินจ านวนประมาณกว่า 90 ล้านบาทแล้ว ทั้ งน้ี บริษทัฯอยู่ระหว่างเร่ง                         
การเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต เพื่อน าเงินท่ีไดม้าใช้หมุนเวียนใน                
การด าเนินงานและช าระหน้ีสินต่าง ๆ รวมถึงหุน้กูท่ี้ก  าลงัจะถึงก าหนดช าระ 
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5. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม/                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 2563 

เงินลงทุนในตรำสำรหนีว้ัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- ราคาทุน  600,040 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 413 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- มูลค่ายติุธรรม  600,453 
เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงิน  164 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  600,617 

เงินลงทุนขา้งตน้ จดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 2 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยส์ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
ซ้ือระหวา่งงวด 700,000 
ขายระหวา่งงวด (99,960) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 413 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  600,453 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     171,000 171,000 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 1,447,099 1,452,344 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 180,208 180,208 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (235,233) (235,233) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2563 1,392,074 1,397,319 

8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 45,743 46,991 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,745 42,939 36,016 41,403 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,001 475 2,277 264 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,778 31,375 9,752 20,813 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168 201 1,490 3,078 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 79,101 59,399 74,629 56,592 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 132,793 134,389 169,907 169,141 
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9. หุ้นกู้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,288,747 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 3,019 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,291,766 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (895,596) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 396,170 

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

หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อก าหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ และมีข้อก าหนดเร่ืองการด ารงอัตราส่วน                                          
ทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 

10. หุ้นกู้แปลงสภำพ 

เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2563 บริษทัฯได้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private Placement)  
ให้แก่ North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัของหุ้นกู้
แปลงสภาพดงัน้ี  

s 

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
มูลค่ารวม 1,200 ลา้นบาท 
สกุลเงิน   บาท  
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 24 มกราคม 2568 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
ของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

สามารถไถ่ถอนได้หลังจากวันท่ี 24 ตุลาคม 2566 ส าหรับ               
ส่วนท่ี เ กิน 500 ล้านบาท บริษัทฯสามารถขยายสิทธิใน                   
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดของผู ้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
หลงัจากวนัท่ี 24 ตุลาคม 2567 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 
ระยะเวลาแปลงสภาพ 1 ปีหลังวนัท่ีออกหุ้นกู้จนถึงวันท าการ 10 วนัก่อนวันครบ

ก าหนด 
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ราคาแปลงสภาพ 8 บาทต่อ หุ้น  ซ่ึ ง เ ป็นราคา ท่ีไม่ต ่ ากว่ า ร้อยละ 90 ของ                         
ราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดค านวณจากราคาถัว เฉล่ีย                     
ถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย ้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ คือ ระหวา่งวนัท่ี 
24 ตุลาคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเท่ากบั 6.17 บาท
ต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน” ก าหนดให้กิจการท่ีออก
หุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนเพื่อแสดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯไดแ้ยกองคป์ระกอบของ
หน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้  านวณจากกระแส
เงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยู่ขณะนั้น 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องค์ประกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกูแ้ปลงสภาพหัก
ดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือครบอายุการช าระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก าหนดขึ้น ณ วนัท่ีออก
หุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้แปลงสภาพสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส าหรับ            
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุ้นกู ้                    
แปลงสภาพ -
องคป์ระกอบท่ี
เป็นหน้ีสิน 

 
ค่าใชจ้่ายใน
การออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

 
 
 

รวม 

หุ้นกู ้                   
แปลงสภาพ -
องคป์ระกอบท่ี

เป็นทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - 
ออกจ าหน่ายระหว่างงวด 1,020,440 (15,524) 1,004,916 176,828 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออก 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

 
- 

 
528 

 
528 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,020,440 (14,996) 1,005,444 176,828 
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11. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 บริษทัฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯกับกระทรวง
พาณิชยโ์ดยเพิ่มทุนจาก 324 ลา้นบาท (จ านวน 648,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) 
เป็น 399 ลา้นบาท (จ านวน 798,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

12. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 32,087 21,609 32,087 21,609 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,819) 601 (3,960) 623 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 28,268 22,210 28,127 22,232 

13. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น      
โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (JKN-W1) เพื่อจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัราส่วนหุ้นสามญั 5 หุ้นต่อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 15 บาท  
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ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก 14 ธันวาคม 2561 คร้ังท่ีสอง 14 มิถุนายน 2562                         
คร้ังท่ีสาม 13 ธนัวาคม 2562 และคร้ังสุดทา้ย 8 พฤษภาคม 2563 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 14 ธนัวาคม 2561 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 8 พฤษภาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 107,997,631 หน่วย เน่ืองจากยงัไม่มี
การใชสิ้ทธิระหวา่งงวด 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (JKN-W1) ไดพ้น้สภาพ
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

14. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้
ปรับจ านวนหุ้นเพื่อสะทอ้นผลกระทบจากการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 18 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวดโดยได้ปรับจ านวนหุ้นเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สามญัโดยสมมติวา่ไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดของงวดก่อนได้ถูกค านวณขึ้นใหม่ โดยเสมือนว่า                                
การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน  

 ก าไรต่อหุน้แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 95,264 80,499 113,474 89,798 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 607,500 607,500 607,500 607,500 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.16 0.13 0.19 0.15 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.16 0.13 0.19 0.15 

ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เพราะไม่มีจ านวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯตอ้งออก
ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียของหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ 
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15. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจใน                                       
การจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ธุรกิจขายสิทธิ 
• ธุรกิจบริการโฆษณา 
• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มบริษทัประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึง
วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมใน
งบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 ธุรกิจขายสิทธิ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจอื่น ๆ รวมส่วนงาน การตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได ้             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก             
 - ขายในประเทศ 281 303 4 1 - - 285 304 - - 285 304 
 - ขายต่างประเทศ 136 118 - - - - 136 118 - - 136 118 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 9 7 3 6 1 1 13 14 (13) (14) - - 

รวมรายได ้ 426 428 7 7 1 1 434 436 (13) (14) 421 422 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 183 188 (9) (3) 1 1 175 186 (5) (4) 170 182 
รายไดอ้ื่น           40 1 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ           (4) (6) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (46) (57) 
ตน้ทุนทางการเงิน           (37) (18) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (28) (22) 

ก าไรส าหรับงวด           95 80 
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16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

16.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 19 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือค่าสิทธิรายการ (31 ธนัวาคม 2562: กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบั
รายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 19 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดซ้ือค่าสิทธิรายการและ                    
1 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์) 

16.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน เช่าพื้นท่ี
โฆษณา บริการขึ้นช่องดาวเทียม และบริการส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค อายุของสัญญา                     
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ                           
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 12 30 6 22 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 19 - 14 

16.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้ง่ือนไข
ตามสัญญาค่าสิทธิบริษทัฯมีภาระตอ้งจ่ายค่าสิทธิในอนาคตตามท่ีระบุในสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2562: 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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17. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือค่าสิทธิรายการเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม         
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 18.92 24.11 1.19 0.86 32.67 30.15 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือดงัน้ี 

31 มีนาคม 2563 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.60 5.14 32.27 - 32.50 30.02 - 31.36 1 เมษายน 2563 -                      
21 มกราคม 2564 

 
31 ธนัวาคม 2562 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.03 30.03 9 พฤศจิกายน 2563 

18. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

18.1 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 บริษทัฯได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั เจเคเอ็น นิวส์ จ ากัด 
จ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 20,000,000 บาท โดยมีสัดส่วน
การลงทุนของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคงเดิมท่ีร้อยละ 100 

18.2 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 บริษทัฯได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ JKN Global Content Pte Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในประเทศสิงคโ์ปร์จ านวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐฯ รวมมูลค่า
ทั้งส้ิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
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18.3 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัให้จดัสรรเงินก าไรสะสมเพื่อเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.6 ลา้นบาท และจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.2025 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 109.4 
ลา้นบาท โดยก าหนดการจ่ายดงัน้ี 

1. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 75.6 ลา้นบาท 

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอตัรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผล
ทั้งส้ิน 67,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 33.75 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0625 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของ                          
หุน้เดิมหลงัจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.0625 บาท 

บริษทัฯจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

ข) อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 52.4 ลา้นบาท (หุน้สามญั 104,839,834 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 
จากเดิม 399 ลา้นบาท (หุน้สามญั 798,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 451.4 ลา้นบาท (หุน้สามญั 902,839,834 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
การใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ค) อนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษัทฯเพิ่มอีกจ านวน 1,000 ลา้นบาท จาก
วงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท  

19. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
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