
 
 

 

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 



 
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ        

งวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส

เงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของ

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”)                                 

ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้              

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จึงไม่ได ้                

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตใุหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตเรืองต่าง ๆ ดงัตอ่ไปนี 

1.  ลูกหนีการคา้ 

ก) ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 4 บริษทัฯมียอดลูกหนีการคา้คงคา้งที

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 จาํนวนประมาณ 1,700  

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 จาํนวนเงินประมาณ 1,800 ลา้นบาท) โดยยอดลูกหนีคงคา้งดงักล่าวมีจาํนวนที

เป็นสาระสําคญัอยา่งมากต่องบการเงิน รวมถึงมีจาํนวนทีมากกวา่ยอดรายไดค้่าสิทธิซึงเป็นรายไดห้ลกัของ

บริษทัฯ (รายไดค้่าสิทธิทีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 มีจาํนวนประมาณ 1,200 ลา้นบาท รายไดค้่าสิทธิสาํหรับปี 2562 จาํนวนเงิน

ประมาณ 1,700 ลา้นบาท) ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินวา่สถานการณ์ดงักล่าวเป็นปกติในธุรกิจลกัษณะ

นีของบริษทัฯเพราะบางครังถึงแมจ้ะมีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระเงินไวแ้ลว้ก็ตาม แต่ลูกคา้รายใหญ่มี

แนวโนม้ทีจะรอใหไ้ดรั้บประโยชน์จากสิทธิในภาพยนตร์ในช่วงทีออกฉายหลงัจากซือไปแลว้ก่อนทีจะจ่าย

ชาํระเงินให้บริษทัฯ และเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัทีมีการแข่งขนัสูง 

 ถึงแมบ้ริษทัฯจะมีลูกหนีทีคา้งชาํระเกินระยะเวลาทีกาํหนดอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ

ประเมินวา่ไม่มีความจาํเป็นในการตงัสาํรองเผอืหนีสงสัยจะสูญใด ๆ เพิมเติม นอกเหนือจากทีไดต้งัสาํรอง

ไปแลว้ตามนโยบายของบริษทัฯ เนืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีความมนัใจในการเรียกเก็บเงินจาก

ลูกหนีเหล่านนัทงัหมดโดยประเมินจากประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจและหลกัการประมาณการ                                   

อยา่งดีทีสุดภายใตส้ภาวะปัจจุบนั โดยลูกหนีเหล่านนัเป็นลูกหนีรายใหญ่ทีผูบ้ริหารรู้จกัเป็นอยา่งดีและ

ดาํเนินธุรกิจร่วมกนัมาก่อน ดงันนัจึงขึนอยูก่บัความรบัผิดชอบและความสามารถของบริษทัฯในการติดตาม

และเรียกเก็บหนีในอนาคต หากในทีสุดบริษทัฯไม่สามารถเรียกชาํระจากลูกหนีได ้บริษทัฯอาจเกิดขาดทุน

ไดใ้นอนาคต   

ข) ยอดรายไดค้่าสิทธิของบริษทัฯส่วนใหญ่เกิดจากการดาํเนินธุรกิจกบัลูกคา้รายใหญ่ การดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯจึงขึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ และรายไดท้ีไดรั้บจากลูกคา้รายใหญ่เหล่านี   

 ลูกคา้รายใหญ่ 13 รายแรก มียอดรายไดค้่าสิทธิสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 94 จากยอดรายไดค้่าสิทธิ และมียอดลูกหนีการคา้คงคา้ง ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 96 จากยอดลูกหนีการคา้คงคา้ง บริษทัฯสามารถเก็บเงินบางส่วนไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่                               

กลุ่มนีหลงัสินงวดเป็นเงินจาํนวนประมาณกว่า 207 ลา้นบาทแลว้ อย่างไรก็ตามยงัคงมียอดคงคา้งเหลือ                       

อยูเ่ป็นจาํนวนมากซึงบริษทัฯจะตอ้งเรียกเก็บใหไ้ดใ้นอนาคต 
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จากการสอบทานขอ้มูลกระดาษทาํการตรวจสอบสินปี 2562 ทีจดัทาํโดยผูส้อบบญัชีท่านอืนในสํานกังาน

เดียวกนักบัขา้พเจา้ตามทีกล่าวในวรรคเรืองอืน พบวา่ลูกคา้รายใหญใ่นต่างประเทศ 6 ราย (ณ วนัที 30 กนัยายน 

2563 คงเหลือลูกคา้ในต่างประเทศ 5 รายทีรวมอยูใ่นลูกคา้รายใหญ่ 13 รายแรกและอีก 1 รายทจ่ีายชาํระ

ครบแลว้ในไตรมาส 3 ปี 2563) ซึงมีทีอยูแ่ละดาํเนินธุรกิจอยูค่นละประเทศกนั แต่มีผูใ้ห้บริการจดชือโดเมน 

(Registrar) ระดบัภมูิภาคเอเชียรายเดียวกนั ซึงอยูใ่นประเทศหนึง ฝ่ายบริหารของบริษทัฯยงัคงยนืยนัใน                        

คาํชีแจงเดิมวา่ลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวคือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ซึงมีความสัมพนัธ์และดาํเนินธุรกิจร่วมกนั                             

มาก่อนในธุรกิจการคา้ลิขสิทธิทาํให้เชือไดว้า่อาจมีการแนะนาํใหใ้ชบ้ริการจดทะเบียนโดเมนจาก                             

ผูใ้หบ้ริการรายเดียวกนั ในระหวา่งไตรมาส 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดท้าํสัญญารับประกนัการชาํระหนี

บางส่วนของลูกหนี 3 ราย กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึง ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                               

งบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 4 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าการทีขอ้มูลโดเมนของลูกคา้รายใหญ่ทงั                                 

6 รายนนั มีผูใ้หบ้ริการจดชือโดเมนเดียวกนัจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯและ

ลูกคา้ทงั 6 รายดงักล่าว 

2.  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสิทธิรายการและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิรายการ 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 7 บริษทัฯมีการจ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้                                   

เพอืซือลิขสิทธิรายการเป็นจาํนวนมากในช่วงเกา้เดือนของปี 2563 เนืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เห็นวา่

เป็นช่วงเวลาทีดีและเหมาะสมในการเลือกซือ ทาํให้ยอดคงคา้งของเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว ณ วนัที                                             

30 กนัยายน 2563 มีเป็นจาํนวนประมาณ 900 ลา้นบาท (เพิมจากยอด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ซึงมีจาํนวน

ประมาณ 400 ลา้นบาท) นอกจากนี บริษทัฯยงัมียอดคงคา้งสุทธิของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิรายการ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 เป็นจาํนวนประมาณ 2,100 ลา้นบาท (เพิมจากยอด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562                           

ซึงมีจาํนวนประมาณ 1,400 ลา้นบาท) 

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัฯตอ้งใช ้                             

ความพยายามในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือง ดงันนัจึงขึนอยู่กบัความสามารถของบริษทัฯในการเลือกซือ

ลิขสิทธิรายการทีเหมาะสมและออกขายใหไ้ดใ้นราคาทีเหมาะสม ตลอดจนการปรับปรุงแผนธุรกิจและ

แผนการขายในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนั หากในทีสุดบริษทัฯ                          

ไม่สามารถออกขายไดห้รือขายไดใ้นราคาตาํ หรืออาจเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจ

และแผนการขายดงักล่าว บริษทัฯอาจเกิดขาดทุนไดใ้นอนาคต 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่เศรษฐกิจและธุรกิจในระหวา่งปี 

และคาดวา่จะยดืเยอืต่อไปในอนาคต สถานการณ์นีแตกต่างจากสภาพธุรกิจเดิมทีเคยเป็นอยู ่ทาํใหม้ีโอกาส

ทีจะเกิดการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้เพือซือลิขสิทธิรายการและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าว 
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3.  เงินทุนหมุนเวียนทีเพียงพอ 

บริษทัฯมีสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกวา่หนีสินหมุนเวยีนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่ส่วนประกอบหลกัของ

สินทรัพยห์มุนเวียนคือ ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ซึงมีเงือนไขระยะเวลาครบกาํหนดชาํระเงินและมีอาย ุ                 

คงคา้งนาน ทงันี บริษทัฯมีหนา้ทีตอ้งเร่งการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีดงักล่าวโดยเร็วและใหเ้ป็นไปตาม

เงือนไขระยะเวลาครบกาํหนดชาํระ เพือนาํเงินทีไดม้าใชห้มุนเวียนในการดาํเนินงานและชาํระหนีสินต่าง ๆ 

รวมทงัเงินกูย้ืมและหุน้กูท้ีกาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระ การเร่งเก็บหนีจึงมีความสําคญัต่อบริษทัฯมากในสภาวะ

ปัจจุบนั มิฉะนนับริษทัฯอาจเกิดปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ดงันนัจึงขึนอยูก่บัความรับผิดชอบและ

ความสามารถของบริษทัฯในการติดตามและเรียกเก็บหนีโดยเร็วในอนาคต 

4.  ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 เนืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสําหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรน

ชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพอืรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั  

 ทงันี สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงักล่าวไดข้ยายวงกวา้งขึนอยา่งต่อเนือง ทาํใหเ้กิด                                                     

การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ ่รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

ถึงแมผู้บ้ริโภคจะรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์เพิมขนึ แต่ผูป้ระกอบการทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจนีอาจไดรั้บ

ผลกระทบจากสถานการณ์  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ                                   

ทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอยา่งต่อเนือง                                     

และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเมือสามารถทาํได ้ 

ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีเหล่านีแต่อยา่งใด 
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เรืองอืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดง                           

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562                          

ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซึงแสดงความเห็น

อย่างไม่มีเงือนไขและมีขอ้มูลและเหตุการณ์ทีเนน้เกียวกบัลูกหนีการคา้ทีคงคา้งเป็นจาํนวนมาก ซึงเป็นจาํนวนที

มากกวา่ยอดรายไดค้่าสิทธิสาํหรับปี 2562 โดยมีลูกหนีรายใหญ่ในต่างประเทศ 6 ราย ซึงมีทีอยูแ่ละดาํเนินธุรกิจอยู่

คนละประเทศแต่มีผูใ้หบ้ริการจดชือโดเมน (Registrar) ระดบัภูมิภาคเอเชียรายเดียวกนั โดยบริษทัฯอยูร่ะหวา่งให้

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึงรับทาํประกนัการชาํระหนีของลูกหนี 6 รายดงักล่าว และเชือวา่สาํรองค่าเผือ

หนีสงสัยจะสูญทีตงัไวเ้พียงพอแลว้ รวมถึงสภาพคล่องในการดาํเนินงานและชาํระหนีสินต่าง ๆ รวมทงัหุน้กูท้ี

กาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระ ขึนอยู่กบัความสามารถในการเร่งเก็บเงินจากลูกหนีให้ไดโ้ดยเร็วและเป็นไปตามเงือนไข

ระยะเวลาครบกาํหนดชาํระ ตามรายงานลงวนัที 28 กุมภาพนัธ ์2563  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 และงบแสดง                                  

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนัของ                                              

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับ

งวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ                              

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั 

(มหาชน) ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่านอืนดงักล่าวขา้งตน้ ซึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบ

สิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34                            

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั และมีขอ้มูลและเหตุการณ์ทีเนน้เกยีวกบัรายการรับคืน

ลิขสิทธิรายการจาํนวน 220 ลา้นบาทจากลูกคา้รายใหญ่เพอืรักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจในอนาคต โดยลูกคา้รายใหญ่

ดงักล่าวไดแ้นะนาํลูกคา้รายใหม่ให้แก่บริษทัฯ เพอืซือลิขสิทธิเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 300 ลา้นบาท โดยลูกคา้

รายใหม่ไดรั้บการรับรองจากลูกคา้รายใหญ่และพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการเร่งเก็บเงินจากลูกหนีใหม้ี

ประสิทธิภาพมากขนึในอนาคต เพือนาํเงินทีไดม้าใชห้มุนเวียนในการดาํเนินงานและชาํระหนีสินต่าง ๆ รวมทงั                      

หุน้กูส่้วนทีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวนประมาณ 400 ลา้นบาท ตามรายงานลงวนัที 14 พฤศจิกายน 2562 

 

มณี รัตนบรรณกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 352,843            116,940            296,319            100,454            

เงินลงทุนชวัคราว 2 -                       164                   -                       164                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 4 1,730,562         1,816,204         1,711,918         1,779,434         

สินคา้คงเหลือ 87                     1,031                87                     1,031                

ภาษีมูลค่าเพมิรอเรียกคืน 121,106            68,223              115,548            62,220              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 2, 5 100,680            -                       100,680            -                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 16,194              21,306              10,474              14,211              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,321,472         2,023,868         2,235,026         1,957,514         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 21,563              20,463              21,563              20,463              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                       491,024            170,999            

อุปกรณ์ 70,126              79,294              39,316              42,782              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2 43,886              -                       36,154              -                       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสิทธิรายการ 7 909,296            411,817            909,296            411,817            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิรายการ 7 2,122,186         1,447,099         2,127,457         1,452,344         

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 16,721              13,344              15,600              12,507              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,990                2,163                6,709                1,778                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,899                7,613                2,357                6,833                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,194,667         1,981,793         3,649,476         2,119,523         

รวมสินทรัพย์ 5,516,139         4,005,661         5,884,502         4,077,037         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน -                       300,000            -                       300,000            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 8 175,564            134,389            474,142            169,141            

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 127,800            -                       127,800            -                       

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 758,073            893,335            758,073            893,335            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าซือทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 2 -                       3,920                -                       3,920                

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 2 10,996              -                       9,435                -                       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,234              16,955              19,234              16,955              

เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 3 44,443              2,146                56,061              23,825              

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 8,753                6,856                8,076                6,599                

ภาษีมูลค่าเพมิรอนาํส่ง 10,084              6,304                10,079              6,297                

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 1,627                -                       1,627                -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,648                10,408              1,262                958                   

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,164,222         1,374,313         1,465,789         1,421,030         

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทีเป็นหนีสิน 11 1,006,894         -                       1,006,894         -                       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 318,950            -                       318,950            -                       

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 396,152            395,412            396,152            395,412            

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                       4,214                -                       4,214                

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 36,384              -                       30,066              -                       

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,666              16,650              17,365              15,629              

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,777,046         416,276            1,769,427         415,255            

รวมหนีสิน 2,941,268         1,790,589         3,235,216         1,836,285         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 12, 17

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 902,839,834 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท

         (31 ธนัวาคม 2562: หุน้สามญั 648,000,000 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 451,420            324,000            451,420            324,000            

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 607,498,256 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท

         (31 ธนัวาคม 2562: หุน้สามญั 540,000,000 หุน้

         มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 303,749            270,000            303,749            270,000            

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

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทีเป็นทุน 11 176,828            -                       176,828            -                       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32,400              32,400              32,400              32,400              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,051,203         896,294            1,113,827         915,870            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (11,791)             (6,104)               -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,574,871         2,215,072         2,649,286         2,240,752         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,516,139         4,005,661         5,884,502         4,077,037         

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

               

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - การให้บริการ 9,188                2,758                -                       -                       

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - ค่าสิทธิ 386,579            412,106            393,052            420,682            

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 6,047                16,203              6,047                16,204              

รายไดอื้น 8,459                1,878                8,466                2,756                

รวมรายได้ 410,273            432,945            407,565            439,642            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 8,736                10,158              -                       -                       

ตน้ทุนค่าสิทธิ 190,889            244,278            191,239            247,271            

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 14,396              24,134              15,954              36,886              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 48,784              59,958              42,582              50,504              

รวมค่าใช้จ่าย 262,805            338,528            249,775            334,661            

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 147,468            94,417              157,790            104,981            

รายไดท้างการเงิน 311                   66                     296                   67                     

ตน้ทุนทางการเงิน (40,560)            (26,737)            (40,454)            (26,737)            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 107,219            67,746              117,632            78,311              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (23,215)            (15,286)            (23,234)            (15,490)            

กําไรสําหรับงวด 84,004              52,460              94,398              62,821              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 7,014                -                       -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 7,014                -                       -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 91,018              52,460              94,398              62,821              

กําไรต่อหุ้น (บาท) 15

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.14                  0.09                  0.16                  0.10                  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.12                  0.09                  0.14                  0.10                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - ขาย -                       9,871                -                       9,871                

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - การให้บริการ 23,007              4,188                -                       -                       

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - ค่าสิทธิ 1,249,765         1,264,967         1,273,524         1,286,900         

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 33,801              -                       33,853              -                       

รายไดอื้น 20,369              7,698                22,928              10,255              

รวมรายได้ 1,326,942         1,286,724         1,330,305         1,307,026         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย -                       3,752                -                       3,752                

ตน้ทุนการให้บริการ 28,098              18,467              -                       -                       

ตน้ทุนค่าสิทธิ 671,080            721,355            672,816            733,443            

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 25,237              37,771              30,785              52,193              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 144,604            151,096            126,188            132,143            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                       26,271              -                       26,272              

รวมค่าใช้จ่าย 869,019            958,712            829,789            947,803            

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 457,923            328,012            500,516            359,223            

รายไดท้างการเงิน 908                   191                   923                   218                   

ตน้ทุนทางการเงิน (118,405)          (68,099)            (118,069)          (68,099)            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 340,426            260,104            383,370            291,342            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (76,168)            (57,524)            (76,064)            (57,776)            

กําไรสําหรับงวด 264,258            202,580            307,306            233,566            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5,687)              -                       -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (5,687)              -                       -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 258,571            202,580            307,306            233,566            

กําไรต่อหุ้น (บาท) 15

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.43                  0.33                  0.51                  0.38                  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.38                  0.33                  0.44                  0.38                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 340,426            260,104            383,370            291,342            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 23,154              9,521                15,961              7,978                

   ค่าตดัจาํหน่าย 655,045            694,243            654,937            694,189            

   ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 13,145              8,850                13,947              7,942                

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพย์ (366)                 -                       (366)                 -                       

   กาํไรจากการขายหลกัทรัพย์ (722)                 (27)                   (722)                 (27)                   

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

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 10,756              7,556                10,756              7,556                

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 2,016                3,734                1,736                3,384                

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (35,692)            22,442              (35,692)            22,439              

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,834                -                       2,834                -                       

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 104,772            60,419              104,435            60,419              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,115,368         1,059,835         1,151,196         1,088,215         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 109,101            (526,204)          90,172              (572,481)          

   สินคา้คงเหลือ 944                   3,984                944                   3,984                

   ภาษีมูลค่าเพมิรอเรียกคืน (52,883)            5,065                (53,328)            7,599                

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6,509                (5,623)              3,737                (4,050)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (762)                 1,774                -                       1,522                

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (46,706)            (34,689)            (45,051)            (14,931)            

   เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 42,297              (37,211)            32,236              (19,435)            

   ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 1,897                (19)                   1,477                (83)                   

   ภาษีมูลค่าเพมิรอนาํส่ง 3,780                -                       3,782                -                       

   หนีสินหมุนเวียนอืน (3,967)              (49)                   (904)                 1,143                

 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,175,578         466,863            1,184,261         491,483            

   จ่ายดอกเบีย (96,379)            (55,277)            (96,379)            (55,277)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (80,114)            (50,448)            (78,716)            (48,958)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 999,085            361,138            1,009,166         387,248            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (700,000)          -                       (700,000)          -                       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 600,572            12,740              600,572            12,740              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                       -                       (320,024)          (68,000)            

ซืออุปกรณ์ (2,988)              (37,830)            (2,763)              (8,536)              

จ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสิทธิรายการและ

   ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิรายการ (1,744,922)       (614,215)          (1,482,777)       (614,965)          

ซือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (392)                 (7,233)              -                       (7,178)              

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                       -                       -                       800                   

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (1,100)              (4,088)              (1,100)              (4,088)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,848,830)       (650,626)          (1,906,092)       (689,227)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (300,000)          (13,953)            (300,000)          (13,953)            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 500,000            -                       500,000            -                       

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (53,250)            -                       (53,250)            -                       

เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้ 395,900            393,235            395,900            393,235            

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ (539,200)          -                       (539,200)          -                       

เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1,181,744         -                       1,181,744         -                       

เงินสดจ่ายชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (18,259)            (3,397)              (16,803)            (3,397)              

จ่ายเงินปันผล (75,600)            (91,799)            (75,600)            (91,799)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,091,335         284,086            1,092,791         284,086            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,687)              -                       -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 235,903            (5,402)              195,865            (17,893)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 116,940            125,884            100,454            118,099            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 352,843            120,482            296,319            100,206            

-                       -                       

ข้อมูลเพมิเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่กระแสเงินสด

   ซืออุปกรณ์แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                       5,852                -                       2,184                

   ซือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 2,738                -                       2,738                -                       

   ซือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                       1,473                -                       1,473                

   เจา้หนีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสิทธิรายการ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       262,171            -                       

   ซือลิขสิทธิรายการแต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 81,198              43,241              81,198              43,241              

   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนไปซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 4,476                -                       4,476                -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ผลต่างจาก ส่วนตาํกวา่ทุน รวมองคป์ระกอบ

ทุนเรือนหุน้ทีออก หุน้กูแ้ปลงสภาพ - การแปลงค่างบการเงิน จากการรวมธุรกิจภายใต้ อืนของส่วน

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั องคป์ระกอบเป็นทุน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกนั ของผูถื้อหุน้ รวมส่วนของผูถื้อหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    202,580                        -                                    -                                    -                                    202,580                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                    -                                    -                                    -                                    (91,799)                         -                                    -                                    -                                    (91,799)                         

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 270,000                        1,022,482                      -                                    32,400                          896,294                        -                                    (6,104)                           (6,104)                           2,215,072                      

กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    264,258                        -                                    -                                    -                                    264,258                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    (5,687)                           -                                    (5,687)                           (5,687)                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    264,258                        (5,687)                           -                                    (5,687)                           258,571                        

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 11) -                                    -                                    176,828                        -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    176,828                        

ทุนเรือนหุน้เพมิขึนจากการจ่ายหุน้ปันผล

   (หมายเหตุ 17) 33,749                          -                                    -                                    -                                    (33,749)                         -                                    -                                    -                                    -                                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                    -                                    -                                    -                                    (75,600)                         -                                    -                                    -                                    (75,600)                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 303,749                        1,022,482                      176,828                        32,400                          1,051,203                      (5,687)                           (6,104)                           (11,791)                         2,574,871                      

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ทีออก หุน้กูแ้ปลงสภาพ -

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั องคป์ระกอบเป็นทุน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    233,566                         233,566                         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                    -                                    -                                    -                                    (91,799)                         (91,799)                         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กนัยายน 2562 270,000                         1,022,482                      -                                    29,771                           885,920                         2,208,173                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 270,000                         1,022,482                      -                                    32,400                           915,870                         2,240,752                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    307,306                         307,306                         

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 11) -                                    -                                    176,828                         -                                    -                                    176,828                         

ทุนเรือนหุน้เพิมขึนจากการจ่ายหุน้ปันผล (หมายเหตุ 17) 33,749                           -                                    -                                    -                                    (33,749)                         -                                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                    -                                    -                                    -                                    (75,600)                         (75,600)                         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กนัยายน 2563 303,749                         1,022,482                      176,828                         32,400                           1,113,827                      2,649,286                      

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลายา หมู่ที 1 

ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดงันี 

ก) ขายสิทธิภาพยนตร์ ซีรีส์ และสารคดี ทงัไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจดัจาํหน่าย

สินคา้ในรูปแบบดีวดีีและบลูเรย ์

ข) ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน์ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่าง

ต่อเนือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ถึงแมผู้บ้ริโภคจะรับชมภาพยนตร์และซีรีส์เพิมขึน แต่ผูป้ระกอบการ

ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจนีอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซึงความ                      

ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตาม

ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทงันีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและ              

ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของ                                

ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

ดงันนังบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนําเสนอซาํซ้อนกับขอ้มูลทีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 
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  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีได้รวมงบการเงินของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน)                  

(ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) และจดัทาํขนึโดยใช้

หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลียนแปลง

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั ยกเวน้การลงทุนใน JKN Global Content Pte. Ltd. ตามที

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 6 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบัซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐาน                                      

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับ                                  

วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญั 

สามารถสรุปไดด้งันี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและ         

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

การนาํมาตรฐานกลุ่มนีมาถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัตอ่ไปนี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อ

สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน                       

กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ

สาํหรับลูกหนีการคา้ 

-  การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมือเริมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงาน การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบตัิครังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที   

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบับที 17 เรือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัครังแรกโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัที  

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                             

ระหวา่งกาลขอ้ 2  
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตัิทางบัญชีใน

ช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมี

ผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลา

ระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้

วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ในกรณีทีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายใน

การวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

- เลือกทีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกทีจะไม่นําขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแส                       

เงินสดในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีมีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่พร้อมใชง้าน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริม

ในหรือหลงัวันที 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มี

ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม

นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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1.6 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ใน                   

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้เรือง หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และการเปลียนแปลง

นโยบายการบญัชีเรืองเครืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า  

1.6.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

หุ้นกู้แปลงสภาพแสดงองคป์ระกอบทีเป็นหนีสินและส่วนทีเป็นของเจา้ของแยกจากกนัในงบแสดง

ฐานะการเงิน บริษทัฯไดแ้ยกแสดงองค์ประกอบดงักล่าว โดยกาํหนดราคาตามบญัชีของหนีสินจาก

การคาํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบียทีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบียใน

ตลาดทีเป็นอยู่ขณะนัน และหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องค์ประกอบทีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตาม

บญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนทีเป็นองคป์ระกอบของหนีสิน  

หุ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเป็นหนีสินแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็น             

หุ้นสามญั หรือครบอายุการชาํระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนทีเป็นทุนซึงกาํหนดขึน ณ วนัที

ออกหุน้กูจ้ะไม่มีการเปลียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูบ้นัทึกแยกตามส่วนขององคป์ระกอบทีเป็นหนีสินและองคป์ระกอบทีเป็น

ทุนตามสัดส่วน โดยค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ส่วนขององค์ประกอบทีเป็นหนีสินให้บนัทึกหักจาก      

หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบทีเป็นหนีสินและตัดจําหน่ายตามอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ                 

ส่วนค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูส่้วนขององคป์ระกอบทีเป็นทุนแสดงหกัจากส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

องคป์ระกอบทีเป็นทุนโดยไม่ตอ้งตดัจาํหน่าย 

1.6.2 เครืองมือทางการเงนิ 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทนุ 
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 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย                             

วิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน                                     

กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปลียนแปลงในความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั 

และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตและการคาํนวณดอกเบียทีแทจ้ริงทีแตกต่างกนั                    

ในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสําหรับลูกหนีการค้าทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงิน                               

ทีมีนัยสําคัญ ซึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน

ตลอดอาย ุ

1.6.3 สัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ

หนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตาม

สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักดว้ยสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน

ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวิธีเส้นตรง

นับจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

หรือวนัสินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึนก่อน 

 หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน                       

ทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกู ้ยืม

ส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่า                  

จะเพิมขึนโดยสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่                         

เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา 

 จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายสุัญญาเช่า 
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2. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฏิบัต ิ  

 ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง

งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํา

มาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม                 

2562 

มาตรฐาน                   

การรายงาน                   

ทางการเงิน                         

กลุ่มเครืองมือ                      

ทางการเงิน 

มาตรฐาน                      

การรายงาน                     

ทางการเงิน                 

ฉบบัที 16 

1 มกราคม                   

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชวัคราว 164 (164) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื - 164 - 164 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 52,146 52,146 

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนสิีนหมุนเวียน     

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าซือที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,920 - (3,920) - 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 13,878 13,878 

หนสิีนไม่หมนุเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4,214 - (4,214) - 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 46,402 46,402 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม                 

2562 

มาตรฐาน                   

การรายงาน                       

ทางการเงิน                         

กลุ่มเครืองมือ                      

ทางการเงิน 

มาตรฐาน                      

การรายงาน                     

ทางการเงิน                 

ฉบบัที 16 

1 มกราคม                   

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชวัคราว 164 (164) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื - 164 - 164 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 43,148 43,148 

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนสิีนหมุนเวียน     

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าซือที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,920 - (3,920) - 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 12,378 12,378 

หนสิีนไม่หมนุเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4,214 - (4,214) - 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 38,904 38,904 
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2.1 เครืองมือทางการเงนิ  

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

ตามทีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงได้

ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกั                  

การบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                                                         

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน  

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                         

ณ วันที 1 มกราคม 2563 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 116,940 - 116,940 116,940 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,816,204 - 1,816,204 1,816,204 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 164 164 - 164 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 20,463 - 20,463 20,463 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,953,771 164 1,953,607 1,953,771 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกั                  

การบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                                                         

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน  

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                         

ณ วันที 1 มกราคม 2563 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100,454 - 100,454 100,454 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,779,434 - 1,779,434 1,779,434 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 164 164 - 164 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 20,463 - 20,463 20,463 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,900,515 164 1,900,351 1,900,515 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หนีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
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2.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตาม

สัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย

ชําระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกู ้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษัท ณ วนัที                   

1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่า                   

ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนํามาตรฐาน               

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 48,264 36,611 

หกั: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ  (720) (720) 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 37,411 31,594 

หกั: สัญญาทีพจิารณาเป็นสัญญาบริการ  (25,751) (18,624) 

หกั: ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (7,058) (5,713) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 52,146 43,148 

หนีสินสัญญาเช่าซือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 8,134 8,134 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 60,280 51,282 

   

ประกอบดว้ย   

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 13,878 12,378 

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 46,402 38,904 

 60,280 51,282 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือ

ปฏิบติัครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 52,146 43,148 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 52,146 43,148 
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3. รายการธุรกจิกับกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคล

หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 7 9 ราคาตามสญัญา 

รายไดอื้น - - 1 1 ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย - - 3 16 ราคาตามสญัญา 

      

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการบริการ 4 - - - ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่าจ่าย 3 2 2 1 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าบริการจ่าย 5 6 4 6 ราคาตามสญัญา 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 24 22 ราคาตามสญัญา 

รายไดอื้น - - 3 3 ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย - - 9 28 ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการบริการ 10 - 1 - ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่าจ่าย 11 9 9 8 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าบริการจ่าย 12 8 11 8 ราคาตามสัญญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 

มีรายละเอียดดงันี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีการค้าและลกูหนอืีน - กิจการทีเกยีวข้องกัน 

(หมายเหตุ 4) 

    

บริษทัยอ่ย - - 12,174 5,445 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 27,863 35,337 181 185 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั 27,863 35,337 12,355 5,630 

เงินมัดจําค่าเช่า     

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 2,000 2,000 1,838 1,838 

รวมเงินมดัจาํค่าเช่า 2,000 2,000 1,838 1,838 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกยีวข้องกนั 

(หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 308,352 49,939 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,081 676 782 394 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,081 676 309,134 50,333 

เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ - กิจการทเีกยีวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 11,618 21,879 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 11,618 21,879 

หนีสินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกยีวข้องกนั     

 บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 44,727 - 36,847 - 

รวมหนีสินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 44,727 - 36,847 - 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 

และ 31 ธนัวาคม 2562 และการเคลือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินให้กูย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2562 

เพมิขนึ 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

30 กนัยายน 2563 

บริษัทย่อย     

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จาํกดั - 10,000 (10,000) - 

รวมเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 10,000 (10,000) - 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 5.025 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม 

และไม่มีหลกัประกนั  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 10,807 13,596 9,306 11,496 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 235 314 203 281 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 11,042 13,910 9,509 11,777 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 36,640 41,223 31,756 35,923 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 795 2,442 699 2,344 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 37,435 43,665 32,455 38,267 
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4. ลูกหนกีารค้าและลูกหนอีืน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกยีวข้องกัน     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,690 33,921 7,180 4,227 

คา้งชาํระ      

นอ้ยกว่า 3 เดือน 2,355 1,284 3,365 1,271 

3 - 6 เดือน 17,115 - 515 - 

6 - 12 เดือน - 132 1,295 132 

รวม 26,160 35,337 12,355 5,630 

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกยีวข้องกัน     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,007,014 759,529 1,005,606 757,618 

คา้งชาํระ      

นอ้ยกว่า 3 เดือน 196,639 219,679 195,913 219,113 

3 - 6 เดือน 186,972 312,846 186,972 312,846 

6 - 12 เดือน 322,479 508,801 322,479 503,986 

มากกว่า 12 เดือนขนึไป 25,251 1,952 25,145 1,846 

รวม 1,738,355 1,802,807 1,736,115 1,795,409 

หัก: ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (36,820) (23,675) (36,714) (22,767) 

สุทธิ 1,701,535 1,779,132 1,699,401 1,772,642 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 1,727,695 1,814,469 1,711,756 1,778,272 

ลูกหนีอนื     

ลูกหนีอนื - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 869 550 162 12 

รายไดค้า้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,703 - - - 

รายไดค้า้งรับ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 295 1,185 - 1,150 

รวมลูกหนีอืน 2,867 1,735 162 1,162 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 1,730,562 1,816,204 1,711,918 1,779,434 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้ประกอบดว้ยลูกคา้รายใหญ่ 13 รายแรกคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 96 ของยอดลูกหนีการคา้คงคา้ง (มียอดรายไดค้่าสิทธิสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 2563 จากลูกหนีกลุ่มนีคิดเป็นประมาณร้อยละ 94 ของยอดรายไดค้่าสิทธิ) โดยลูกคา้ใน

ประเทศ 2 ราย ใน 13 รายดงักล่าว เป็นลูกคา้ทีไดรั้บการรับรองจากลูกคา้รายใหญ่ทีแนะนาํ และพนัธมิตร

ทางธุรกิจของลูกคา้ 
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 นอกจากนี ลูกคา้รายใหญ่ในต่างประเทศ 6 ราย (ณ วนัที 30 กันยายน 2563 คงเหลือลูกคา้ในต่างประเทศ 

5 รายทีรวมอยูใ่นลูกคา้รายใหญ่ 13 รายแรก และอีกหนึงรายทีจ่ายชาํระครบแลว้ในไตรมาสที 3 ปี 2563) 

ซึงมีทีอยูแ่ละดาํเนินธุรกิจอยู่คนละประเทศกนั แต่มีผูใ้ห้บริการจดชือโดเมน (Registrar) ระดบัภูมิภาค

เอเชียรายเดียวกัน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯชีแจงว่าลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวคือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ซึงมี

ความสัมพนัธ์และดาํเนินธุรกิจร่วมกนัมาก่อนในธุรกิจการคา้ลิขสิทธิ ทาํให้เชือไดว้า่อาจมีการแนะนาํ

ใหใ้ชบ้ริการจดทะเบียนโดเมนจากผูใ้หบ้ริการรายเดียวกนั ในระหวา่งไตรมาส 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯ

ไดท้าํสัญญารับประกนัการชาํระหนีบางส่วนของลูกหนี 3 รายกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึง

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าการทีขอ้มูลโดเมนของลูกคา้รายใหญ่ทงั 6 รายนนัมีผูใ้ห้บริการจดชือ

โดเมนเดียวกนัจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯและลูกคา้ทงั 6 รายนี 

 ในระหว่างไตรมาส 1 ของปีปัจจุบัน บริษทัฯมีการขายและส่งมอบสินคา้ทีเป็นลิขสิทธิรายการแก่

ลูกคา้รายใหญ่รายหนึงตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับลูกคา้รายอืน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างไตรมาส 2 

ของปีปัจจุบนั ลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวไดเ้จรจากบับริษทัฯเพือขอคืนลิขสิทธิรายการทีเคยทาํสญัญาและ

ส่งมอบแลว้จาํนวนเงินประมาณ 83 ลา้นบาท โดยขอเปลียนลิขสิทธิรายการเป็นรายการใหม่ บริษทัฯ

ไดอ้อกใบลดหนีรับคืนลิขสิทธิให้แก่ลูกคา้รายใหญ่เพือรกัษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจพร้อมทงัส่งมอบ

และบนัทึกการขายลิขสิทธิรายการใหม่จาํนวนเงินประมาณ 118 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนีการคา้คา้งนาน

เป็นจาํนวน 13 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 14 ลา้นบาท) และบริษทัฯสามารถเก็บเงินบางส่วนได้จาก

ลูกคา้รายใหญ่หลงัสินงวดเป็นเงินจาํนวนประมาณกวา่ 207 ลา้นบาทแลว้ ทงันี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งเร่ง                    

การเก็บเงินจากลูกหนีการคา้ให้มีประสิทธิภาพมากขึนในอนาคต เพือนาํเงินทีไดม้าใช้หมุนเวียนใน                       

การดาํเนินงานและชาํระหนีสินตา่ง ๆ รวมถึงเงินกูย้มืและหุน้กูท้ีกาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระ 

5. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม/                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 2563 

เงินลงทุนในตราสารหนวีัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- ราคาทุน  100,150 

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 366 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- มูลค่ายตุิธรรม  100,516 

เงินฝากสถาบนัการเงิน  164 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน  100,680 
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เงินลงทุนขา้งตน้ จดัลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 2 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยส์ําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

2563 สรุปไดด้งันี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - 

ซือระหว่างงวด 700,000 

ขายระหวา่งงวด (599,850) 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 366 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563  100,516 

6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

JKN Global Content Pte. Ltd. 9.3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ - 100 - 300,024 - 

บริษทั เจเคเอน็ แชนเนล จาํกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จาํกดั  80,000 60,000 100 100 80,000 60,000 

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอ็มซี จาํกดั    10,000 10,000 100 100 10,000 10,000 

บริษทั เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ์ จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     491,024 171,000 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนเพิมในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี 

เมือวนัที 2 เมษายน 2563 บริษทัฯได้ลงทุนเพิมในหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั เจเคเอ็น นิวส์ จาํกัด 

จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 20,000,000 บาท โดยมีสัดส่วน

การลงทุนของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคงเดิมทีร้อยละ 100 

 เมือวนัที 17 เมษายน 2563 และ 12 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ JKN Global 

Content Pte. Ltd. ซึงเป็นบริษทัทีจัดตงัใหม่ในประเทศสิงค์โปร์จาํนวน 9,253,937 หุ้น มูลค่าหุ้นละ                   

1 เหรียญสหรัฐฯ รวมมูลค่าทงัสิน 9.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ 
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7. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือสิทธิรายการและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลขิสิทธริายการ 

 รายการเปลียนแปลงของบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือสิทธิรายการและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                                        

ลิขสิทธิรายการ สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 เงินจ่ายล่วงหนา้                                         

ค่าซือสิทธิรายการ 

สินทรัพยไ์มม่ีตวัตน -                      

ลิขสิทธิรายการ 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 411,817 411,817 1,447,099 1,452,344 

เพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 1,723,498 1,723,498 102,622 102,648 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,535) (1,535) (652,019) (652,019) 

โอนเขา้ (ออก) (1,224,484) (1,224,484) 1,224,484 1,224,484 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563 909,296 909,296 2,122,186 2,127,457 

 บริษทัฯมีการจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพือซือลิขสิทธิรายการเป็นจาํนวนมากในช่วงเก้าเดือนของปี 2563 

เนืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นวา่เป็นช่วงเวลาทีดีและเหมาะสมในการเลือกซือ ทาํใหย้อดคงคา้ง

ของเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 มีเป็นจาํนวนประมาณ 900 ลา้นบาท (เพมิจากยอด 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ซึงมีจาํนวนประมาณ 400 ลา้นบาท) นอกจากนี บริษทัฯยงัมียอดคงคา้งสุทธิ

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิรายการ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,100 

ลา้นบาท (เพมิจากยอด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ซึงมีจาํนวนประมาณ 1,400 ลา้นบาท) 

 ทงันี ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ซึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในระหวา่งปี 

แล ะค าดว่ าจ ะยืด เ ยือต่อไปในอนาค ต บ ริษัทฯต้องใ ช้ความพยาย ามใ นก ารดํา เ นินธุร กิจ                         

อย่างต่อเนือง ดงันนัจึงขึนอยู่กบัความสามารถของบริษทัฯในการเลือกซือลิขสิทธิรายการทีเหมาะสม

และออกขายให้ไดใ้นราคาทีเหมาะสม ตลอดจนปรับปรุงแผนธุรกิจและแผนการขายในอนาคตให้

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั 

8. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 305,692 46,991 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 88,500 42,939 87,255 41,403 

เจา้หนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,005 475 2,551 264 

เจา้หนีอนื - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 11,150 31,375 8,823 20,813 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 76 201 891 3,078 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 74,833 59,399 68,930 56,592 
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รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 175,564 134,389 474,142 169,141 

9. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 446,750 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (127,800) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                                                           

สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 318,950 

 รายการเคลือนไหวของเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที        

30 กนัยายน 2563 มีดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - 

บวก: กูเ้พมิระหวา่งงวด 500,000 

หัก:  จ่ายชาํระคืนระหว่างงวด (53,250) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 446,750 

 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง โดยมีวงเงิน

กู ้ยืมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมทีไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั                          

มีอายุสัญญา 4 ปี และมีอตัราดอกเบียร้อยละ MLR-1.375 ต่อปี โดยมีกาํหนดการชาํระคืนเงินต้นและ

ดอกเบียเป็นรายเดือน บริษทัชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียงวดแรกเมือวนัที 30 พฤษภาคม 2563 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีให้เป็นไป

ตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 
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10. หุ้นกู้ 

การเปลียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,288,747 

บวก: ออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 400,000 

หัก: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (4,100) 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 8,778 

หัก: จ่ายชาํระหุน้กูร้ะหวา่งงวด (539,200) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 1,154,225 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (758,073) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 396,152 

 หุ้นกู้ครังที 2/2561 จาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท คาํประกนัโดยหุ้นสามญัของบริษทัฯซึงถือโดยกรรมการ

บริษทัฯจาํนวน 86,206,897 หุ้น ราคาเฉลียหุ้นละ 11.60 บาท (คาํนวณจากราคาปิดเฉลียยอ้นหลัง                                

30 วนัทาํการ ตงัแต่วนัที 5 กนัยายน 2561 ถึง 17 ตุลาคม 2561) รวมมูลค่า 1,000 ลา้นบาท 

 เมือวนัที 17 เมษายน 2563 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการขยายวงเงิน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัฯเพิมอีกจาํนวน 1,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 

ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท  

 เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูค้รังที 1/2563 เป็นจาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท 

อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 6.60 ต่อปี และมีอายุ 2 ปี 9 เดือน กาํหนดชาํระดอกเบียทุก 3 เดือน ส่วน                         

เงินตน้หุ้นกูม้ีกาํหนดชาํระในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูท้งัจาํนวน หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุชือ

ผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั

หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยนําเงินทีได้จากการออกหุ้นกู้ครังนีใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินงาน 

หุ้นกู ้ดังกล่าวมีข้อกําหนดว่าด้วยหน้าทีของผูอ้อกหุ้นกู ้ และมีข้อกาํหนดเรืองการดาํรงอัตราส่วน                                         

ทางการเงินบางประการ ณ วนัสินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัสินปีบญัชี 
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11. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เมือวนัที 24 มกราคม 2563 บริษทัฯได้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private Placement)  

ให้แก่ North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) โดยมีขอ้กาํหนดและเงือนไขหลกัของหุ้นกู ้

แปลงสภาพดงันี  

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูแ้ปลงสภาพประเภทไมด่อ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 

อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

มูลค่ารวม 1,200 ลา้นบาท 

สกุลเงิน   บาท  

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 24 มกราคม 2568 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด

ของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

สามารถไถ่ถอนไดห้ลงัจากวนัที 24 ตุลาคม 2566 สําหรับส่วนทีเกิน 

500 ลา้นบาท บริษทัฯสามารถขยายสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ

กาํหนดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหลงัจากวนัที 24 ตุลาคม 2567 

อตัราดอกเบีย ร้อยละ 3 ต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาแปลงสภาพ 1 ปีหลงัวนัทีออกหุน้กูจ้นถึงวนัทาํการ 10 วนัก่อนวนัครบกาํหนด 

ราคาแปลงสภาพ 8 บาทต่อหุ้น ซึงเป็นราคาทีไม่ตาํกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาด 

โดยทีราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้น

ของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลัง 15 

วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอ

ต่อทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น

สามญัเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง

สภาพ คือ ระหวา่งวนัที 24 ตุลาคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 

ซึงเท่ากบั 6.17 บาทต่อหุ้น 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32 เรือง “การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน” กาํหนดให้กิจการทีออก

หุ้นกู้แปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหนีสินแยกจากองคป์ระกอบทีเป็นทุนเพือแสดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันนั ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯไดแ้ยกองคป์ระกอบของ

หนีสินและองค์ประกอบทีเป็นทุนออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหนีสินนนัไดค้าํนวณจากกระแส

เงินสดของเงินตน้และดอกเบียทีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียในตลาดทีเป็นอยู่ขณะนนั 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องค์ประกอบทีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกู้แปลงสภาพหัก

ดว้ยส่วนทีเป็นองคป์ระกอบของหนีสิน 
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หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนทีเป็นหนีสินแสดงด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญั หรือครบอายุการชาํระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนทีเป็นทุนซึงกาํหนดขึน ณ วนัทีออก

หุ้นกูจ้ะไม่มีการเปลียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

การเปลียนแปลงของบญัชีหุ้นกู ้แปลงสภาพสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู ้แปลงสภาพสําหรับ            

งวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุ้นกู ้                    

แปลงสภาพ -

องคป์ระกอบที

เป็นหนีสิน 

 

ค่าใชจ้่ายใน          

การออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ 

 

 

 

รวม 

หุ้นกู ้                   

แปลงสภาพ -

องคป์ระกอบที

เป็นทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - - - - 

ออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 1,020,440 (15,524) 1,004,916 176,828 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออก 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 1,978 1,978 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 1,020,440 (13,546) 1,006,894 176,828 

12. ทุนเรือนหุ้น 

 เมือวนัที 24 มกราคม 2563 บริษทัฯได้จดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯกับกระทรวง

พาณิชยโ์ดยเพิมทุนจาก 324 ล้านบาท (จาํนวน 648,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) 

เป็น 399 ลา้นบาท (จาํนวน 798,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) เพือรองรับการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

 เมือวนัที 17 เมษายน 2563 ทีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้เพิมทุน                          

จดทะเบียนจํานวน 52.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 104,839,834 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) จากเดิม 399 

ลา้นบาท (หุ้นสามญั 798,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 451.4 

ลา้นบาท (หุ้นสามญั 902,839,834 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) เพอืรองรับการจ่ายหุน้ปันผล การใชสิ้ทธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอัตราภาษี

เฉลียทงัปีทีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563 และ 2562                       

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 24,541 17,382 24,541 17,382 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (1,326) (2,096) (1,307) (1,892) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 23,215 15,286 23,234 15,490 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 80,995 59,027 80,995 59,027 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (4,827) (1,503) (4,931) (1,251) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 76,168 57,524 76,064 57,776 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23 

14. ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 บริษทัฯไดรั้บอนุมตัิจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นการออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัฯเมือวนัที 25 พฤษภาคม 2561 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น               

โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ครังที 1 (JKN-W1) เพือจดัสรร

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัราส่วนหุ้นสามัญ 5 หุ้นต่อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ชนิด : ระบุชือผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตงัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนทีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1.125 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 13.3333 บาท  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ครังแรก 14 ธันวาคม 2561 ครังทีสอง 14 มิถุนายน 2562 ครังทีสาม 

13 ธนัวาคม 2562 และครังสุดทา้ย 8 พฤษภาคม 2563 

วนัใชสิ้ทธิครังแรก : 14 ธนัวาคม 2561 

วนัใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย : 8 พฤษภาคม 2563 

 เมือวนัที 8 พฤษภาคม 2563 มีผูใ้ชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั (JKN-W1) จาํนวน 25 หน่วย 

แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 27 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 13.3333 บาท  

 เมือวนัที 9 พฤษภาคม 2563 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (JKN-W1) ไดพ้น้สภาพ

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่าง

งวดกบัจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า

ปรับลดทงัสินให้เป็นหุ้นสามญัโดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออก

หุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดของงวดก่อนได้ถูกคาํนวณขึนใหม่ โดยเสมือนว่า                                

การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึนตงัแต่วนัเริมตน้ของงวดแรกทีเสนอรายงาน  
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 กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน       

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 84,004 52,460 607,498 607,498 0.14 0.09 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 11) 9,123 - 150,000 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรทีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ

ซือหุ้นสามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 93,127 52,460 757,498 607,498 0.12 0.09 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน       

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 94,398 62,821 607,498 607,498 0.16 0.10 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 11) 9,123 - 150,000 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรทีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ

ซือหุ้นสามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 103,521 62,821 757,498 607,498 0.14 0.10 

 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน       

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 264,258 202,580 607,498 607,498 0.43 0.33 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 11) 24,882 - 150,000 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรทีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ

ซือหุ้นสามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 289,140 202,580 757,498 607,498 0.38 0.33 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน       

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 307,306 233,566 607,498 607,498 0.51 0.38 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 11) 24,882 - 150,000 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรทีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ

ซือหุ้นสามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 332,188 233,566 757,498 607,498 0.44 0.38 

 ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัสําหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เนืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั 

(JKN-W1) ไดสิ้นสุดระยะเวลาการใชสิ้ทธิในเดือนพฤษภาคม 2563 และราคาใชสิ้ทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

ถวัเฉลียของหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามลาํดบั 

16. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัททีผูม้ีอาํนาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจใน                                       

การจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทังนีผูม้ีอาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี  

 ธุรกิจขายสิทธิ 

 ธุรกิจบริการโฆษณา 

 ธุรกิจอืน ๆ 

 ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแตล่ะหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงค์

ในการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มบริษทัประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซึง

วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมใน

งบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สําหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสุดวนัที 30 กนัยายน 

 ธุรกิจขายสิทธิ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจอืน ๆ รวมส่วนงาน การตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้             

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก             

 - ขายในประเทศ 169 289 5 3 - - 174 292 - - 174 289 

 - ขายต่างประเทศ 217 123 - - - - 217 123 - - 217 123 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 7 9 7 16 1 1 15 26 (11) (26) 4 - 

รวมรายได ้ 393 421 12 19 1 1 406 441 (11) (26) 395 412 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 201 173 (5) (5) 1 1 197 169 (2) (9) 195 160 

รายไดอ้ืน           8 2 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน           6 16 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริการ          (14) (24) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (49) (60) 

รายไดท้างการเงิน           1 - 

ตน้ทุนทางการเงิน           (40) (27) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (23) (15) 

กาํไรสาํหรับงวด           84 52 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสุดวนัที 30 กนัยายน 

 ธุรกิจขายสิทธิ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจอนื ๆ รวมส่วนงาน การตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้             

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก             

 - ขายในประเทศ 796 873 13 4 - - 809 877 - - 809 877 

 - ขายต่างประเทศ 453 402 - - - - 453 402 - - 453 402 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 24 22 20 28 3 3 47 53 (37) (53) 10 - 

รวมรายได ้ 1,273 1,297 33 32 3 3 1,309 1,332 (37) (53) 1,272 1,279 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 600 560 (18) (14) 3 3 585 549 (12) (13) 573 536 

รายไดอื้น           20 8 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน           34 - 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริการ           (25) (38) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (145) (151) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน           - (26) 

รายไดท้างการเงิน           1 - 

ตน้ทุนทางการเงิน           (118) (68) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (76) (58) 

กาํไรสาํหรับงวด           264 203 
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17. เงินปันผล 

 เมือวนัที 26 เมษายน 2562 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท ต่อหุ้นสามญัจาํนวน 540,000,000 หุ้น เป็น

จาํนวนเงินรวม 91.8 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุน้ในวนัที 23 พฤษภาคม 2562 

 เมือวนัที 17 เมษายน 2563 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นจากกาํไรของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.2025 บาท คิดเป็นเงินปันผลทงัสิน 109.4 ลา้นบาท 

โดยกาํหนดการจ่ายดงันี 

1. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 75.6 ลา้นบาท 

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอตัรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผล

ทงัสิน 67,500,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท รวมมูลค่าทงัสิน 33.75 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นอตัราการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0625 บาท ในกรณีทีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของ                          

หุน้เดิมหลงัจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา

หุน้ละ 0.0625 บาท 

บริษทัฯจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัที 29 เมษายน 2563 

18. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

18.1 ภาระผูกพันเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) ณ วนัที 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจํานวนเงิน                        

27 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัซือค่าสิทธิรายการ (31 ธันวาคม 2562: กลุ่มบริษทั                 

มีภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีเกียวข้องกับ                            

การจดัซือค่าสิทธิรายการและ 1 ลา้นบาท ทีเกียวขอ้งกบัการซืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์) 

ข) ณ วนัที 30 กันยายน 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกียวข้องกับส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่ได้                              

เรียกชาํระในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) 

18.2  ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีอาคารสํานกังาน เช่าพืนที

โฆษณา บริการขึนช่องดาวเทียม และบริการส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค อายุของสัญญา                     

มีระยะเวลาตงัแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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 กลุ่มบริษัทมีจํานวนเงินขันตาํทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการ                           

ทเีกียวขอ้งทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 15 30 10 22 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 7 19 6 14 

18.3 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯได้ทาํสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั

แห่งหนึงในต่างประเทศเพือการใชเ้ครืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้งือนไข

ตามสัญญาค่าสิทธิบริษทัฯมีภาระตอ้งจ่ายค่าสิทธิในอนาคตตามทีระบุในสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2562: 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

19. ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนืองจากการซือค่าสิทธิรายการเป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึงส่วนใหญ่มีอายุ

สัญญาไม่เกินหนึงปีเพอืใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารความเสียง 

 ณ วนัที 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสิน

ทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลียนเฉลีย 

 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา 20.37 24.11 2.80 0.86 31.66 30.15 
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 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

คงเหลือดงันี 

30 กนัยายน 2563 

สกุลเงิน จาํนวนทีขาย อตัราแลกเปลียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.50 30.07 - 31.50 21 มกราคม 2564 -                     

27 กนัยายน 2564 
 

31 ธนัวาคม 2562 

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ อตัราแลกเปลียนตามสัญญา  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.03 30.03 9 พฤศจิกายน 2563 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวนัที 26 ตุลาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดม้ีมติทีสาํคญั ดงัต่อไปนี 

ก) อนุมติัการเปลียนชือบริษทัย่อยจาก “บริษทั เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั” เป็น “บริษทั เจเคเอ็น ไลฟ์ 

จาํกดั” พร้อมทงัเปลียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัย่อยจากการประกอบธุรกิจ

สถานีโทรศพัท์ดาวเทียม และให้บริการเวลาโฆษณา เป็นการให้บริการผลิตรายการ การให้เช่า

สตูดิโอ การให้เช่าคอสตูม (เครืองแต่งกายและ/หรือเครืองประดับ) การให้บริการจดัการงาน                   

อีเวน้ทต์่าง ๆ และการบริหารจดัการศิลปิน  

ข) อนุมติัให้เขา้ซือหุน้ทงัหมดของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล ลิฟวิง เน็ทเวิร์ค จาํกดั จาํนวน 1,000,000 

หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 49 บาท คิดเป็นจํานวนเงินลงทุนรวม 

49,000,000 บาท 

ค) อนุมัติลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกัด ซึงเป็นบริษทัทีจัดตังใหม่ใน

ประเทศไทย จาํนวนร้อยละ 51 ของหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมด 

 บริษทัฯคาดวา่จะเขา้ทาํธุรกรรมการซือหุน้ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาสที 2 ของปี 2564  

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2563 
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