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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย                    
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                  
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย                                          
และเฉพำะของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั                                          
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

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

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตเร่ืองต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ก) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 9 บริษทัฯมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงคำ้งท่ีแสดงใน                             
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวนประมำณ 1,500 ลำ้นบำท                           
(2562 จ ำนวนเงินประมำณ 1,800 ลำ้นบำท) โดยยอดลูกหน้ีคงคำ้งดงักล่ำวมีจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญั                 
อยำ่งมำกต่องบกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯประเมินวำ่สถำนกำรณ์ดงักล่ำวเป็นปกติในธุรกิจลกัษณะน้ี
ของบริษทัฯเพรำะบำงคร้ังถึงแมจ้ะมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระเงินไวแ้ลว้กต็ำม แต่ลูกคำ้                                
รำยใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะรอใหไ้ดรั้บประโยชน์จำกสิทธิในภำพยนตร์ในช่วงท่ีออกฉำยหลงัจำกซ้ือไปแลว้
ก่อนท่ีจะจ่ำยช ำระเงินใหบ้ริษทัฯ และเป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีมีกำรแข่งขนัสูง 

 ถึงแมบ้ริษทัฯจะมีลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระเกินระยะเวลำท่ีก ำหนดอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก แต่ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
ประเมินวำ่ไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรตั้งส ำรองค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเพิ่มเติม 
นอกเหนือจำกท่ีไดต้ั้งส ำรองไปแลว้ตำมนโยบำยของบริษทัฯ เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯมีควำมมัน่ใจ
ในกำรเรียกเกบ็เงินจำกลูกหน้ีเหล่ำนั้นทั้งหมดโดยประเมินจำกประสบกำรณ์จำกกำรประกอบธุรกิจและ
หลกักำรประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุดภำยใตส้ภำวะปัจจุบนั โดยลูกหน้ีเหล่ำนั้นเป็นลูกหน้ีรำยใหญ่ท่ีผูบ้ริหำร
รู้จกัเป็นอยำ่งดีและด ำเนินธุรกิจร่วมกนัมำก่อน ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัควำมรับผดิชอบและควำมสำมำรถของ
บริษทัฯในกำรติดตำมและเรียกเกบ็หน้ีในอนำคต หำกในท่ีสุดบริษทัฯไม่สำมำรถเรียกช ำระจำกลูกหน้ีได ้
บริษทัฯอำจเกิดขำดทุนไดใ้นอนำคต   

ข) ยอดรำยไดค่้ำสิทธิของบริษทัฯส่วนใหญ่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจกบัลูกคำ้รำยใหญ่ กำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯจึงข้ึนอยูก่บัควำมสมัพนัธ์ และรำยไดท่ี้ไดรั้บจำกลูกคำ้รำยใหญ่เหล่ำน้ี   

 ลูกคำ้รำยใหญ่ 15 รำยแรก มียอดรำยไดค่้ำสิทธิส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คิดเป็นประมำณร้อยละ 96 
จำกยอดรำยไดค่้ำสิทธิ และมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงคำ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คิดเป็นประมำณร้อยละ 96 
จำกยอดลูกหน้ีกำรคำ้คงคำ้ง บริษทัฯสำมำรถเกบ็เงินบำงส่วนไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่กลุ่มน้ีหลงัส้ินปีเป็น                     
เงินจ ำนวนประมำณกวำ่ 68 ลำ้นบำทแลว้ อยำ่งไรกต็ำมยงัคงมียอดคงคำ้งเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนมำกซ่ึง                           
บริษทัฯจะตอ้งเรียกเกบ็ใหไ้ดใ้นอนำคต 
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 จำกกำรสอบทำนขอ้มูลกระดำษท ำกำรตรวจสอบส้ินปี 2562 ท่ีจดัท ำโดยผูส้อบบญัชีท่ำนอ่ืนในส ำนกังำน
เดียวกนักบัขำ้พเจำ้ตำมท่ีกล่ำวในวรรคเร่ืองอ่ืน พบวำ่ลูกคำ้รำยใหญ่ในต่ำงประเทศ 6 รำย (รวมอยูใ่นลูกคำ้           
รำยใหญ่ 15 รำยแรก) ซ่ึงมีท่ีอยูแ่ละด ำเนินธุรกิจอยูค่นละประเทศกนั แต่มีผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมน (Registrar) 
ระดบัภูมิภำคเอเชียรำยเดียวกนั ซ่ึงอยูใ่นประเทศหน่ึง ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯช้ีแจงวำ่ลูกคำ้รำยใหญ่                        
ดงักล่ำวคือ กลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ซ่ึงมีควำมสมัพนัธ์และด ำเนินธุรกิจร่วมกนัมำก่อนในธุรกิจกำรคำ้ลิขสิทธ์ิ                  
ท ำใหเ้ช่ือไดว้ำ่อำจมีกำรแนะน ำใหใ้ชบ้ริกำรจดทะเบียนโดเมนจำกผูใ้หบ้ริกำรรำยเดียวกนั ในระหวำ่ง                  
ไตรมำส 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดท้ ำสญัญำรับประกนักำรช ำระหน้ีบำงส่วนของลูกหน้ี 3 รำย กบั        
สถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึง ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 9 ฝ่ำยบริหำร
ของบริษทัฯเช่ือวำ่กำรท่ีขอ้มูลโดเมนของลูกคำ้รำยใหญ่ทั้ง 6 รำยนั้น มีผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมนเดียวกนัจะ
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งบริษทัฯและลูกคำ้ทั้ง 6 รำยดงักล่ำว อยำ่งไรกต็ำม จำกขอ้มูล
ในขั้นตอนกำรตรวจสอบส้ินปี 2563 พบวำ่ลูกคำ้รำยใหญ่ 3 รำยไดเ้ปล่ียนผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมนเป็น                    
รำยอ่ืนแลว้โดย 2 รำยใน 3 รำยนั้นไดมี้กำรเปล่ียนไปใชผู้ใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมนรำยเดียวกนั 

2.  เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือสิทธิรำยกำรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรำยกำรตามที่กล่าวไว้ในหมายเหต ุ

ประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 12 บริษทัฯมีกำรจ่ำยเงินจ่ำยล่วงหนำ้เพื่อซ้ือลิขสิทธ์ิรำยกำรเป็นจ ำนวนมำกใน
ระหวำ่งปี 2563 เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ เห็นวำ่เป็นช่วงเวลำท่ีดีและเหมำะสมในกำรเลือกซ้ือ ท ำ
ใหย้อดคงเหลือของเงินจ่ำยล่วงหนำ้ดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีเป็นจ ำนวนประมำณ 400 ลำ้นบำท 
นอกจำกน้ี บริษทัฯยงัมียอดคงเหลือสุทธิของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรำยกำรเป็นจ ำนวนประมำณ 
2,700 ลำ้นบำท (เพิ่มจำกยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงมีจ ำนวนประมำณ 1,400 ลำ้นบำท) ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)   บริษทัฯตอ้งใชค้วำมพยำยำม
ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิ
รำยกำรท่ีเหมำะสมและออกขำยใหไ้ดใ้นรำคำท่ีเหมำะสม ตลอดจนกำรปรับปรุงแผนธุรกิจและแผนกำรขำย
ในอนำคตใหส้อดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั หำกในท่ีสุดบริษทัฯ ไม่สำมำรถออก
ขำยไดห้รือขำยไดใ้นรำคำต ่ำ หรืออำจเกิดสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและแผนกำรขำย
ดงักล่ำว บริษทัฯอำจเกิดขำดทุนไดใ้นอนำคต 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอยำ่งรุนแรงต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในระหวำ่งปี 
และคำดวำ่จะยดืเยื้อต่อไปในอนำคต สถำนกำรณ์น้ีแตกต่ำงจำกสภำพธุรกิจเดิมท่ีเคยเป็นอยู ่ท ำใหมี้                                
ควำมไม่แน่นอนและโอกำสท่ีจะเกิดกำรดอ้ยค่ำของเงินจ่ำยล่วงหนำ้เพื่อซ้ือลิขสิทธ์ิรำยกำรและสินทรัพย ์               
ไม่มีตวัตนดงักล่ำว 
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3.  เงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ 

บริษทัฯมีสินทรัพยห์มุนเวยีนสูงกวำ่หน้ีสินหมุนเวยีนอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก แต่ส่วนประกอบหลกัของ
สินทรัพยห์มุนเวยีนคือ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงมีเง่ือนไขระยะเวลำครบก ำหนดช ำระเงินและมีอำย ุ                 
คงคำ้งนำน ทั้งน้ี บริษทัฯมีหนำ้ท่ีตอ้งเร่งกำรเรียกเกบ็เงินจำกลูกหน้ีดงักล่ำวโดยเร็วและใหเ้ป็นไปตำม
เง่ือนไขระยะเวลำครบก ำหนดช ำระ เพื่อน ำเงินท่ีไดม้ำใชห้มุนเวียนในกำรด ำเนินงำนและช ำระหน้ีสินต่ำง ๆ 
รวมทั้งเงินกูย้มืและหุน้กูท่ี้ก ำลงัจะถึงก ำหนดช ำระ กำรเร่งเกบ็หน้ีจึงมีควำมส ำคญัต่อบริษทัฯมำกในสภำวะ
ปัจจุบนั มิฉะนั้นบริษทัฯอำจเกิดปัญหำเงินทุนหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัควำมรับผดิชอบและ
ควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรติดตำมและเรียกเกบ็หน้ีโดยเร็วในอนำคต 

4.  ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 3 ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 4 ปี 2563 บริษทัฯได้
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน                                   
จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น                                      
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯจึงพจิำรณำ
ยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติม
ทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศ
โดยสภำวิชำชีพบญัชี เร่ือง กำรประเมินขอ้บ่งช้ีกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์และกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใชป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่พร้อมใชง้ำน
ท่ีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผำ่นมำ  

อยำ่งไรกต็ำม บริษทัฯยงัคงเลือกน ำมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงกำรบญัชีส ำหรับ
เร่ือง กำรเลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช ้                   
วดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีอยำ่งง่ำย มำถือปฏิบติัอยู ่บริษทัฯ
อยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของเร่ืองดงักล่ำวต่องบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร และจะพิจำรณำ
บนัทึกผลกระทบต่องบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรภำยหลงัส้ินสุดมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวดงักล่ำว 

ทั้งน้ี สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ดงักล่ำวไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้กิด                                                     
กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงอุตสำหกรรมภำพยนตร์ 
ถึงแมผู้บ้ริโภคจะรับชมภำพยนตร์หรือซีรีส์เพิ่มข้ึน แต่ผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีอำจไดรั้บ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว
และประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
อยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเดน็ต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มี                                    
กำรเปล่ียนแปลง  

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่ำน้ีแต่อยำ่งใด 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

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

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

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า - ค่าสิทธิ 

รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ - ค่ำสิทธิมีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญัอยำ่งมำกเม่ือเทียบกบัรำยไดร้วมของ                                  
กลุ่มบริษทั โดยมีมูลค่ำของรำยไดค่้ำสิทธิส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 1,628 ลำ้นบำท ซ่ึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัท่ีผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ รำยไดค่้ำสิทธิของบริษทัฯ
เกิดจำกกำรท ำสญัญำกบัลูกคำ้รำยใหญ่และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย ดงันั้น                              
จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดค่้ำสิทธิโดยใชว้ิธีกำรตรวจสอบดงัน้ี 

• ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่มตวัอยำ่งรำยกำรเพื่อทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯ
ออกแบบไว ้

• สุ่มตวัอยำ่งสัญญำขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำขำยของบริษทัฯ 
และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี และให้
ควำมส ำคญัในกำรทดสอบเป็นพิเศษในกำรขยำยขอบเขตกำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรช่วงใกลส้ิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัชี 

• สอบทำนใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อหำควำมผดิปกติท่ีอำจ
เกิดข้ึนของกำรรับรู้รำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี และตรวจสอบรำยกำรขำยท่ีท ำผำ่นใบส ำคญั
ทัว่ไป 
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เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินรวมของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ำนอ่ืนในส ำนกังำนเดียวกนักบัขำ้พเจำ้ ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขและมี
ขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีคงคำ้งเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมำกกวำ่ยอดรำยได ้                             
ค่ำสิทธิส ำหรับปี 2562 โดยมีลูกหน้ีรำยใหญ่ในต่ำงประเทศ 6 รำย ซ่ึงมีท่ีอยูแ่ละด ำเนินธุรกิจอยูค่นละประเทศ                         
แต่มีผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมน (Registrar) ระดบัภูมิภำคเอเชียรำยเดียวกนั โดยบริษทัฯอยูร่ะหวำ่งใหส้ถำบนักำรเงิน
ในประเทศแห่งหน่ึงรับท ำประกนักำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี 6 รำยดงักล่ำว และเช่ือวำ่ส ำรองค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
ท่ีตั้งไวเ้พยีงพอแลว้ รวมถึงสภำพคล่องในกำรด ำเนินงำนและช ำระหน้ีสินต่ำง ๆ รวมทั้งหุน้กูท่ี้ก ำลงัจะถึง                        
ก ำหนดช ำระ ข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรเร่งเกบ็เงินจำกลูกหน้ีใหไ้ดโ้ดยเร็วและเป็นไปตำมเง่ือนไขระยะเวลำ
ครบก ำหนดช ำระ ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                              
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฎ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน       
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต     
หรือขอ้ผิดพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสัยเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

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

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

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

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร                                   
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อ       
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ    
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

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

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภำพนัธ์ 2564 



บรษัิท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สนิทรัพย์

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 807090719 116940158 760207626 100454358

เงนิลงทนุชวัคราว 4 0 163418 0 163418

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื 7, 9 1512658797 1816203839 1499646564 1779434182

สนิคา้คงเหลอื 77534 1031338 77534 1031338

ภาษีมลูคา่เพมิรอเรยีกคนื 128392645 68223260 124365531 62220360

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอนื 165118 0 165118 0

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื 16711797 21305720 10643557 14211009

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 2465096610 2023867733 2395105930 1957514665

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระคําประกนั 10 21643033 20462567 21643033 20462567

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 11 0 0 439093095 170999200

อปุกรณ์ 64429946 79294262 35551455 42782000

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 41133338 0 33822620 0

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซอืสทิธริายการ 12 383870426 411817287 383870426 411817287

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - ลขิสทิธริายการ 12 2714339881 1447099475 2719671341 1452343722

ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์ 16142461 13343652 15133543 12507074

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 22 9827847 2163473 9528048 1777500

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื 3364232 7613384 2356511 6832711

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 3254751164 1981794100 3660670072 2119522061

รวมสนิทรัพย์ 5719847774 4005661833 6055776002 4077036726

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บรษัิท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนสีนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 0 300000000 0 300000000

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 7, 13 164005046 134388740 430374643 169141010

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 14 127800000 0 127800000 0

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 15 398750867 893335107 398750867 893335107

สว่นของหนสีนิตามสญัญาเชา่ซอืทถีงึกําหนดชําระ

   ภายในหนงึปี 4 0 3920350 0 3920350

สว่นของหนสีนิตามสญัญาเชา่ทถีงึกําหนดชําระ

   ภายในหนงึปี 7 11375349 0 9793758 0

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 19516867 16954775 19516867 16954775

เงนิรับลว่งหนา้คา่สทิธ ิ 7 866397 2146400 866397 23824900

รายไดร้อตัดบญัชี 35661104 0 35661104 0

ภาษีหัก ณ ทจีา่ยรอนําสง่ 3681340 6856118 3298351 6598425

ภาษีมลูคา่เพมิรอนําสง่ 2367283 6304042 2367283 6296910

หนสีนิทางการเงนิหมนุเวยีนอนื 889271 0 889271 0

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 6203821 10407599 23450 958135

รวมหนสีนิหมนุเวยีน 771117345 1374313131 1029341991 1421029612

หนสีนิไมห่มนุเวยีน

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทเีป็นหนสีนิ 16 1007626817 0 1007626817 0

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธจิากสว่นที

   ถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 14 287000000 0 287000000 0

หุน้กู ้- สทุธจิากสว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 15 990565133 395412062 990565133 395412062

หนสีนิตามสญัญาเชา่ซอื - สทุธจิากสว่น

   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 4 0 4214174 0 4214174

หนสีนิตามสญัญาเชา่ - สทุธจิากสว่นที

   ถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 7 34345277 0 28429560 0

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 17 19337117 16650155 17943747 15628406

รวมหนสีนิไมห่มนุเวยีน 2338874344 416276391 2331565257 415254642

รวมหนสีนิ 3109991689 1790589522 3360907248 1836284254

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บรษัิท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทนุเรอืนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน 18, 27

      หุน้สามัญ 902,839,834 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.5 บาท

         (2562: หุน้สามัญ 648,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.5 บาท) 451419917 324000000 451419917 324000000

   ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูคา่แลว้

      หุน้สามัญ 607,498,256 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.5 บาท

         (2562: หุน้สามัญ 540,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.5 บาท) 303749128 270000000 303749128 270000000

      สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 1022482408 1022482061 1022482408 1022482061

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทเีป็นทนุ 16 176828125 0 176828125 0

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 19 45141991 32400000 45141991 32400000

   ยังไมไ่ดจ้ัดสรร 1086677331 896294011 1146667102 915870411

องคป์ระกอบอนืของสว่นของผูถ้อืหุน้ -25022898 -6103761 0 0

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2609856085 2215072311 2694868754 2240752472

รวมหนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 5719847774 4005661833 6055776002 4077036726

0 0 0 0

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บรษัิท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได ้

รายไดจ้ากสญัญาททํีากับลกูคา้ - ขาย 0 9697092 0 9697092

รายไดจ้ากสญัญาททํีากับลกูคา้ - การใหบ้รกิาร 27039239 43337110 910941 0

รายไดจ้ากสญัญาททํีากับลกูคา้ - คา่สทิธิ 1628338972 1641824047 1634621052 1673541547

กําไรจากอัตราแลกเปลยีน 20133825 0 20136742 0

รายไดอ้นื 26224271 15464062 29419034 18738547

รวมรายได ้ 1701736307 1710322311 1685087769 1701977186

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุขาย 0 3673655 0 3673655

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 42566313 28887056 2566000 0

ตน้ทนุคา่สทิธิ 869516427 966519679 871368427 981900679

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรกิาร 41459877 47559280 46888286 65194326

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 189760878 216294996 165941413 190233513

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีน 0 34884803 0 34911499

รวมคา่ใชจ้า่ย 1143303495 1297819469 1086764126 1275913672

กําไรจากการดําเนนิงาน 558432812 412502842 598323643 426063514

รายไดท้างการเงนิ 1269877 428722 1267540 474544

ตน้ทนุทางการเงนิ 20 -159326067 -94717756 -158887366 -94717756

กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 400376622 318213808 440703817 331820302

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 22 -87902708 -65400156 -87816532 -65674219

กําไรสําหรับปี 312473914 252813652 352887285 266146083

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทจีะถกูบันทกึในสว่นของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ

   ทเีป็นเงนิตราตา่งประเทศ -18919137 0 0 0

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี -18919137 0 0 0

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 293554777 252813652 352887285 266146083

กําไรตอ่หุน้ 24

กําไรตอ่หุน้ขันพนืฐาน

   กําไรสว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 0.51 0.42 0.58 0.44

กําไรตอ่หุน้ปรับลด

   กําไรสว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 0.44 0.42 0.5 0.44

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

(หน่วย: บาท)



บรษัิท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กําไรกอ่นภาษี 400376622 318213808 440703817 331820302

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอ่นภาษีเป็นเงนิสดรับ (จา่ย)

   จากกจิกรรมดําเนนิงาน

   คา่เสอืมราคา 31026594 14466921 21366698 10953822

   คา่ตัดจําหน่าย 847086660 930865279 846934892 930775152

   คา่เผอืผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ

      (2562: คา่เผอืหนสีงสยัจะสญู) 30598721 21647871 31401221 20739753

   กําไรจากการขายเงนิลงทนุในหลักทรัพย์ -1134121 -26874 -1134121 -26874

   ขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 1118182 0 1118182 0

   ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 8678 0 974205 0

   โอนกลับรายการคา่เผอืการดอ้ยคา่สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 0 -7006468 0 -7006468

   คา่ตัดจําหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ 13479136 10484307 13479136 10484307

   คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนร์ะยะยาวพนักงาน 2686962 4423460 2315341 3961267

   ขาดทนุ (กําไร) จากอัตราแลกเปลยีนทยีังไมเ่กดิขนึจรงิ -10860345 28529427 -25836442 28529427

   ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยท์างการเงนิ 2096506 0 2096506 0

   ตน้ทนุทางการเงนิ 141125907 83953357 140687206 83953357

กําไรจากการดําเนนิงานกอ่นการเปลยีนแปลงในสนิทรัพย์

   และหนสีนิดําเนนิงาน 1457609502 1405551088 1474106641 1414184045

สนิทรัพยดํ์าเนนิงาน (เพมิขนึ) ลดลง

   ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื 316953217 -749538877 343314515 -763749234

   สนิคา้คงเหลอื 953804 3891458 953804 3891458

   ภาษีมลูคา่เพมิรอเรยีกคนื -60184799 -557223 -62145171 2089928

   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื 6376698 -9402900 3567452 -5725386

   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื -227048 1983417 0 1731091

หนสีนิดําเนนิงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื -40812076 -24934475 -43145732 -10926621

   เงนิรับลว่งหนา้คา่สทิธิ -1280003 -47650392 -22958503 -36260392

   ภาษีหัก ณ ทจีา่ยรอนําสง่ -3174385 4720945 -3300074 4676238

   ภาษีมลูคา่เพมิรอนําสง่ -3936759 6060351 -3929627 6053219

   หนสีนิหมนุเวยีนอนื -5410814 5055029 -2141920 942518

 เงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน 1666867337 595178421 1684321385 616906864

   จา่ยดอกเบยี -131728068 -77781930 -131728068 -77781930

   จา่ยภาษีเงนิได ้ -94900895 -55889985 -93004988 -53682691

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน 1440238374 461506506 1459588329 485442243

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

(หน่วย: บาท)



บรษัิท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

สําหรับปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

ซอืเงนิลงทนุในหลักทรัพย์ -700000000 0 -700000000 0

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทนุในหลักทรัพย์ 701134121 12739910 701134121 12739910

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยเพมิขนึ 0 0 -320025127 -68000000

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 25595 0 25595 0

เงนิฝากสถาบันการเงนิเพมิขนึ -1700 -1681 -1700 -1681

ซอือปุกรณ์ -4923864 -46041104 -4575297 -10572969

จา่ยเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซอืสทิธริายการและ

   ซอืสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - ลขิสทิธริายการ -2017501577 -927175805 -1768754708 -928813575

ซอืซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์ -324106 -9146294 0 -8413561

เงนิสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 2429907 0 2429907 0

เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกันเพมิขนึ 0 0 0 800000

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระคําประกันเพมิขนึ -1180466 -4179475 -1180466 -4179475

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -2020342090 -973804449 -2090947675 -1006441351

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ 0 640322000 0 640322000

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ -300000000 -434275000 -300000000 -434275000

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 500000000 0 500000000 0

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ -85200000 0 -85200000 0

เงนิสดสทุธริับจากการออกหุน้กู ้ 989800000 393634500 989800000 393634500

เงนิสดจา่ยชาํระคนืหุน้กู ้ -900000000 0 -900000000 0

เงนิสดสทุธริับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1181744637 0 1181744637 0

เงนิสดจา่ยชาํระคนืเงนิตน้ของหนสีนิตามสญัญาเชา่ -21572095 -4527901 -19632895 -4527901

เงนิสดรับจากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธิ 360 0 360 0

จา่ยเงนิปันผล -75599488 -91799354 -75599488 -91799354

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ 1289173414 503354245 1291112614 503354245

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ -18919137 0 0 0

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สทุธิ 690150561 -8943698 659753268 -17644863

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 116940158 125883856 100454358 118099221

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสนิปี 807090719 116940158 760207626 100454358
0

ขอ้มลูเพมิเตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการทไีมใ่ชก่ระแสเงนิสด

   ซอือปุกรณ์แตย่ังไมไ่ดจ้า่ยชาํระ 0 2989207 0 1015057

   ซอืสนิทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ 3783500 0 3783500 0

   ซอืซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรแ์ตย่ังไมไ่ดจ้า่ยชาํระ 0 763927 0 763927

   เจา้หนเีงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซอืสทิธริายการ - กจิการทเีกยีวขอ้งกัน 0 0 248834081 0

   ซอืลขิสทิธริายการแตย่ังไมไ่ดจ้า่ยชาํระ 66877131 18472309 66877131 18472309

   โอนสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนืไปซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์ 4476200 0 4476200 0

   หุน้ปันผล 33749115 0 33749115 0

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

(หน่วย: บาท)



(หน่วย: บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

ผลตา่งจาก สว่นตํากวา่ทุน รวมองคป์ระกอบ

ทุนเรอืนหุน้ทอีอก หุน้กูแ้ปลงสภาพ - การแปลงคา่งบการเงนิ จากการรวมธุรกจิภายใต ้ อนืของสว่น

และชําระแลว้ สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามัญ องคป์ระกอบเป็นทุน จัดสรรแลว้ ยังไม่ไดจ้ัดสรร ทเีป็นเงนิตราตา่งประเทศ การควบคมุเดยีวกนั ของผูถ้อืหุน้ รวมสว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 270000000 1022482061 0 29770558 737909155 0 -6103761 -6103761 2054058013

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0 0 0 0 252813652 0 0 0 252813652

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ27) 0 0 0 0 -91799354 0 0 0 -91799354

โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ19) 0 0 0 2629442 -2629442 0 0 0 0

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 270000000 1022482061 0 32400000 896294011 0 -6103761 -6103761 2215072311

0

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 270000000 1022482061 0 32400000 896294011 0 -6103761 -6103761 2215072311

กําไรสําหรับปี 0 0 0 0 312473914 0 0 0 312473914

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี 0 0 0 0 0 -18919137 0 -18919137 -18919137

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0 0 0 0 312473914 -18919137 0 -18919137 293554777

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (หมายเหต ุ16) 0 0 176828125 0 0 0 0 0 176828125

ทุนเรอืนหุน้เพมิขนึจากการจ่ายหุน้ปันผล

   (หมายเหต ุ27) 33749115 0 0 0 -33749115 0 0 0 0

ทุนเรอืนหุน้เพมิขนึจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ

   ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ(หมายเหต ุ23) 13 347 0 0 0 0 0 0 360

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ27) 0 0 0 0 -75599488 0 0 0 -75599488

โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ19) 0 0 0 12741991 -12741991 0 0 0 0

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 303749128 1022482408 176828125 45141991 1086677331 -18919137 -6103761 -25022898 2609856085

0

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สําหรับปีสนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม

กําไรสะสม

องคป์ระกอบอนืของสว่นของผูถ้อืหุน้



(หน่วย: บาท)

ทนุเรอืนหุน้ทอีอก หุน้กูแ้ปลงสภาพ -

และชาํระแลว้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ องคป์ระกอบเป็นทนุ จัดสรรแลว้ ยังไมไ่ดจ้ัดสรร รวมสว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 270000000 1022482061 0 29770558 744153124 2066405743

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0 0 0 0 266146083 266146083

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ27) 0 0 0 0 -91799354 -91799354

โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ19) 0 0 0 2629442 -2629442 0

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 270000000 1022482061 0 32400000 915870411 2240752472

0

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 270000000 1022482061 0 32400000 915870411 0 2240752472

กําไรสําหรับปี 0 0 0 0 352887285 352887285

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี 0 0 0 0 0 0

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0 0 0 0 352887285 352887285

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (หมายเหต ุ16) 0 0 176828125 0 0 176828125

ทนุเรอืนหุน้เพมิขนึจากการจา่ยหุน้ปันผล 

   (หมายเหต ุ27) 33749115 0 0 0 -33749115 0

ทนุเรอืนหุน้เพมิขนึจากการใชส้ทิธติามใบสําคัญ

   แสดงสทิธ ิ(หมายเหต ุ23) 13 347 0 0 0 360

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ27) 0 0 0 0 -75599488 -75599488

โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ19) 0 0 0 12741991 -12741991 0

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 303749128 1022482408 176828125 45141991 1146667102 2694868754

0

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่)

สําหรับปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

กําไรสะสม
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บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

ก) ขำยสิทธิภำพยนตร์ ซีรีส์ และสำรคดี ทั้งไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำย
สินคำ้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

ข) ขำยโฆษณำและผลิตรำยกำรโทรทศัน์ 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง                     
ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่รวมถึง
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ ถึงแม้ผูบ้ริโภคจะรับชมภำพยนตร์และซีรีส์เพิ่มข้ึน แต่ผูป้ระกอบกำร                          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีอำจไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำม                
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำม
ควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ประมำณกำรและ          
ดุลยพินิจในประเดน็ต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย              
กำรบญัชี  
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

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

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
JKN Global Content Pte. Ltd. ตวัแทนซ้ือลิขสิทธ์ิรำยกำร สิงคโปร์ 100 - 
บริษทั เจเคเอน็ แชนเนล จ ำกดั ผลิตรำยกำร ใหเ้ช่ำสตูดิโอ ใหเ้ช่ำ     

คอสตูม ใหบ้ริกำรจดังำนอีเวน้ท ์
และบริหำรจดักำรศิลปิน 

ไทย 100 100 

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ำกดั ตวัแทนขำยโฆษณำ ไทย 100 100 
บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ำกดั ขำยโฆษณำและผลิตรำยกำรโทรทศัน์ ไทย 100 100 
บริษทั คำเฟ่ แอนน์ จ ำกดั ยงัไม่ด ำเนินกิจกำร ไทย - 100 
  (เดิมช่ือ “บริษทั เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ ์จ ำกดั”)     

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสัง่กำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ                              
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้
แสดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน             
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำน                                      
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบั                                  
วิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ         
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้                      
มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดข้ึนจริง กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อ                          
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 

-  กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัเป็น                   
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อน            
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัเป็น                 
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อน         
ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 4 
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีใน
ช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีในเร่ือง กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน                  
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำย และกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 

ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น ในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก
เพิ่มเติมทำงบญัชีเฉพำะเร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผ่ำนมำ 
โดยไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชี
ส ำหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ีมำถือปฏิบติัอยู ่

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้
วดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย               
ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของเร่ืองดงักล่ำวต่องบกำรเงิน และจะพิจำรณำบนัทึก
ผลกระทบต่องบกำรเงินภำยหลงัส้ินสุดมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวดงักล่ำว   
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ใหม่มำถือปฏิบัติ 

 ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหวำ่งปี
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำก
กำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบจำก  

 

31 ธนัวำคม                 
2562 

มำตรฐำน                   
กำรรำยงำน                       
ทำงกำรเงิน                         
กลุ่มเคร่ืองมือ                      
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน                      
กำรรำยงำน                     
ทำงกำรเงิน                 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกรำคม                   
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 164 (164) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - 164 - 164 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 52,146 52,146 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบจำก  

 

31 ธนัวำคม                 
2562 

มำตรฐำน                   
กำรรำยงำน                       
ทำงกำรเงิน                         
กลุ่มเคร่ืองมือ                      
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน                      
กำรรำยงำน                     
ทำงกำรเงิน                 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกรำคม                   
2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,920 - (3,920) - 

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 13,878 13,878 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 4,214 - (4,214) - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 46,402 46,402 

 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  

 

31 ธนัวำคม                 
2562 

มำตรฐำน                   
กำรรำยงำน                       
ทำงกำรเงิน                         
กลุ่มเคร่ืองมือ                      
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน                      
กำรรำยงำน                     
ทำงกำรเงิน                 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกรำคม                   
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 164 (164) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - 164 - 164 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 43,148 43,148 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  

 

31 ธนัวำคม                 
2562 

มำตรฐำน                   
กำรรำยงำน                       
ทำงกำรเงิน                         
กลุ่มเคร่ืองมือ                      
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน                      
กำรรำยงำน                     
ทำงกำรเงิน                 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกรำคม                   
2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,920 - (3,920) - 

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 12,378 12,378 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 4,214 - (4,214) - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 38,904 38,904 

4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนด
ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมหลกั                  
กำรบญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน                                                         
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำคำทุน  
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                               
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 116,940 - 116,940 116,940 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,816,204 - 1,816,204 1,816,204 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 164 164 - 164 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 20,463 - 20,463 20,463 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1,953,771 164 1,953,607 1,953,771 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมหลกั                  
กำรบญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน                                                         
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำคำทุน  
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                               
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 100,454 - 100,454 100,454 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,779,434 - 1,779,434 1,779,434 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 164 164 - 164 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 20,463 - 20,463 20,463 

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

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ ำหนดใหห้น้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

4.2 สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี                   
1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำ                   
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำน               
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 48,264 36,611 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  (720) (720) 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำ 37,411 31,594 
หกั: สญัญำท่ีพิจำรณำเป็นสญัญำบริกำร  (25,751) (18,624) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (7,058) (5,713) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 52,146 43,148 

หน้ีสินสญัญำเช่ำซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,134 8,134 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 60,280 51,282 
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 5.275 5.275 
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  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำหมุนเวียน 13,878 12,378 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำไม่หมุนเวียน 46,402 38,904 

 60,280 51,282 

 รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 52,146 43,148 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 52,146 43,148 

5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ขำยสินค้ำ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ 
เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพนัธ์จะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดบ้ริกำรโฆษณำแลว้ 

 รำยได้จำกค่ำสิทธิ 

 รำยไดจ้ำกค่ำสิทธิรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งซ่ึงเป็นไปตำมเน้ือหำของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 รำยไดจ้ำกค่ำสิทธิท่ีคิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงท่ี ซ่ึงผูใ้ชสิ้ทธิไม่สำมำรถเรียกคืนได ้และผูใ้หสิ้ทธิ
ไม่มีขอ้ผกูพนัภำยหลงักำรใหใ้ชสิ้ทธิ จะถือเป็นรำยไดท้ั้งจ ำนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำม
สัญญำ 
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รำยได้ดอกเบีย้  

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำ
ดำ้นเครดิตในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.3 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่  

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

5.5 อุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

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

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  
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5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ                            
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว                       
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย 

ค่ำสิทธิรำยกำรแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

   ค่ำสิทธิรำยกำรจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำยใตส้ัญญำสิทธิเม่ือระยะเวลำของสัญญำ
เร่ิมตน้ โดยทรำบมูลค่ำท่ีแน่นอนของค่ำสิทธิและสิทธินั้นอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกิจกำรแลว้ 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยค่ำสิทธิรำยกำรโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุญัญำ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะใช้
วิธีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวยงัคงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 

5.7 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรใหสิ้ทธิในกำร
ควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่
สัญญำเช่ำระยะสั้ นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพย์อ้ำงอิงพร้อมใช้งำน)  กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้
สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
และปรับปรุงด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
ประกอบด้วยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมี
ผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ  
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ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยุ
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 6        ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำหรือรำคำทุน
ของสินทรัพยด์งักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ 
ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น 
และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบริษทั
จะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของ
สัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำ
ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำร
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำ
ใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำร
เปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สัญญำเช่ำอำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะ
ต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  
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 สัญญำเช่ำอำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

5.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั
กบักลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั 

5.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูบ้นัทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี และทยอยตดัจ ำหน่ำยเป็น
ดอกเบ้ียจ่ำยโดยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองหุน้กู ้

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจำกมูลค่ำหุน้กูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

5.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย
สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผล                                      
กำรด ำเนินงำน 
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5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ 
และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
เป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำ           
ต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้ งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรม                          
หกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.12 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

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

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

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลด
ขนำดโครงกำร หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.13 หุ้นกู้แปลงสภำพ 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพแสดงองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของแยกจำกกนัในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน บริษทัฯไดแ้ยกแสดงองคป์ระกอบดงักล่ำว โดยก ำหนดรำคำตำมบญัชีของหน้ีสินจำก
กำรค ำนวณจำกกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียใน
ตลำดท่ีเป็นอยู่ขณะนั้น และหุ้นกูแ้ปลงสภำพ - องค์ประกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำม
บญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภำพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน  

หุ้นกู้แปลงสภำพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยจนกว่ำมีกำรแปลงสภำพเป็น                 
หุ้นสำมญั หรือครบอำยกุำรช ำระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก ำหนดข้ึน ณ วนัท่ี
ออกหุน้กูจ้ะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูบ้นัทึกแยกตำมส่วนขององคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็น
ทุนตำมสัดส่วน โดยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูส่้วนขององคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินให้บนัทึกหักจำก      
หุ้นกู้แปลงสภำพ - องค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสินและตัดจ ำหน่ำยตำมอำยุของหุ้นกู้แปลงสภำพ                 
ส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูส่้วนขององคป์ระกอบท่ีเป็นทุนแสดงหกัจำกส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภำพ
องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนโดยไม่ตอ้งตดัจ ำหน่ำย 

5.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ  

5.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร                 
แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน
กำรท ำรำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน อยำ่งไรกต็ำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำร
บญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำร
เงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมิน
กำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
คำ้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

 ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกิน
มูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำ
ตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
แมว้ำ่จะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   
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กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินกต่็อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มี
กำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้หกู้ร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือ
มีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิม
และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของ
ควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน
ตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต 
ปรับปรุงด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดล้อมทำงด้ำน
เศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตำมสัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ 
และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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5.17 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ เช่น สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำ
ในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรม
มำกกวำ่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมนอ้ยกวำ่ศูนย ์ 

5.18 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้ง                    
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณ
มูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูล
ท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                          
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ  
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6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ี
ส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็น 
ตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย                           
โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไว้
ของกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ่้งบอกถึงกำรผิด
สญัญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคต 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลขิสิทธ์ิรำยกำร 

 ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรำยกำรในแต่ละ
ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์รำยกำร 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

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

 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิ - - 6 32 รำคำตำมสญัญำ 
รำยไดอ่ื้น - - 3 4 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 10 36 รำคำตำมสญัญำ 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรบริกำรโฆษณำ 11 33 - - รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำจ่ำย 14 20 12 18 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 16 5 15 5 รำคำตำมสญัญำ 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 9) 

    

บริษทัยอ่ย - - 12,319 5,445 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 23,176 35,337 10 185 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,176 35,337 12,329 5,630 

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

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

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 275,904 49,939 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 2,010 676 1,722 394 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,010 676 277,626 50,333 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิทธิ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 21,879 

รวมเงินรับล่วงหนำ้ค่ำสิทธิ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 21,879 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 42,188 - 34,690 - 

รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,188 - 34,690 - 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
และ 2562 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เงินให้กูย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

บริษัทย่อย     

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ำกดั - 10,000 (10,000) - 

รวม - 10,000 (10,000) - 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 5.025 ต่อปี มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
และไม่มีหลกัประกนั  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน          
ท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 37,757 54,001 31,374 46,601 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,074 2,756 946 2,625 
รวม 38,831 56,757 32,320 49,226 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 286 291 218 224 
เงินฝำกธนำคำร 806,805 116,649 759,990 100,230 
รวม 807,091 116,940 760,208 100,454 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 เ งินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ  0.03 - 0.50 ต่อปี                  
(2562: ร้อยละ 0.2 - 1.0 ต่อปี)  
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 812 33,921 4,355 4,227 
คำ้งช ำระ      
นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 6,364 1,284 4,563 1,271 
3 - 6 เดือน - - 85 - 
6 - 12 เดือน 16,000 132 1,790 132 

รวม 23,176 35,337 10,793 5,630 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 946,940 759,529 945,113 757,618 
คำ้งช ำระ      
นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 312,244 219,679 311,999 219,113 
3 - 6 เดือน 186,083 312,846 186,083 312,846 
6 - 12 เดือน 97,452 508,801 97,452 503,986 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 549 1,952 443 1,846 

รวม 1,543,268 1,802,807 1,541,090 1,795,409 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

(2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (54,274) (23,675) (54,168) (22,767) 
สุทธิ 1,488,994 1,779,132 1,486,922 1,772,642 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,512,170 1,814,469 1,497,715 1,778,272 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 133 550 133 12 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,536 - 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 356 1,185 263 1,150 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 489 1,735 1,932 1,162 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,512,659 1,816,204 1,499,647 1,779,434 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ประกอบดว้ยลูกคำ้รำยใหญ่ 15 รำยแรกคิดเป็น
ประมำณร้อยละ  96 ของยอดลูกหน้ีกำรค้ำคงค้ำง (มียอดรำยได้ค่ำสิทธิส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี                                   
31 ธนัวำคม 2563 จำกลูกหน้ีกลุ่มน้ีคิดเป็นประมำณร้อยละ 96 ของยอดรำยไดค่้ำสิทธิ) โดยลูกคำ้ใน
ประเทศ 2 รำย ใน 15 รำยดงักล่ำว เป็นลูกคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองจำกลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีแนะน ำ และพนัธมิตร
ทำงธุรกิจของลูกคำ้ 

 นอกจำกน้ีในปี 2562 ลูกคำ้รำยใหญ่ในต่ำงประเทศ 6 รำย ซ่ึงมีท่ีอยูแ่ละด ำเนินธุรกิจอยูค่นละประเทศกนั 
แต่มีผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมน (Registrar) ระดบัภูมิภำคเอเชียรำยเดียวกนั ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯช้ีแจง
ว่ำลูกคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวคือกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์และด ำเนินธุรกิจร่วมกนัมำก่อนใน
ธุรกิจกำรคำ้ลิขสิทธ์ิ ท ำให้เช่ือไดว้่ำอำจมีกำรแนะน ำให้ใชบ้ริกำรจดทะเบียนโดเมนจำกผูใ้ห้บริกำร                       
รำยเดียวกนั ในระหวำ่งไตรมำส 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดท้ ำสัญญำรับประกนักำรช ำระหน้ีบำงส่วน
ของลูกหน้ี 3 รำยกบัสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึง ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำกำรท่ีขอ้มูล
โดเมนของลูกคำ้รำยใหญ่ทั้ง 6 รำยนั้นมีผูใ้ห้บริกำรจดช่ือโดเมนเดียวกนัจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ              
ต่อกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทัฯและลูกคำ้ทั้ง 6 รำยน้ี อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2563 ลูกคำ้รำยใหญ่                       
3 รำยไดเ้ปล่ียนผูใ้ห้บริกำรจดช่ือโดเมนเป็นรำยอ่ืนแลว้โดย 2 รำยใน 3 รำยนั้นไดมี้กำรเปล่ียนไปใช ้                 
ผูใ้หบ้ริกำรจดช่ือโดเมนรำยเดียวกนั 

 ในระหว่ำงไตรมำส 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯมีกำรขำยและส่งมอบสินคำ้ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิรำยกำรแก่
ลูกคำ้รำยใหญ่รำยหน่ึงตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัลูกคำ้รำยอ่ืน อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงไตรมำส 2 
ของปีปัจจุบนั ลูกคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวไดเ้จรจำกบับริษทัฯเพื่อขอคืนลิขสิทธ์ิรำยกำรท่ีเคยท ำสัญญำและ
ส่งมอบแลว้จ ำนวนเงินประมำณ 83 ลำ้นบำท โดยขอเปล่ียนลิขสิทธ์ิรำยกำรเป็นรำยกำรใหม่ บริษทัฯ
ไดอ้อกใบลดหน้ีรับคืนลิขสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคำ้รำยใหญ่เพื่อรักษำควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจพร้อมทั้งส่งมอบ
และบนัทึกกำรขำยลิขสิทธ์ิรำยกำรใหม่จ ำนวนเงินประมำณ 118 ลำ้นบำท 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับ
ลูกหน้ีกำรคำ้คำ้งนำนเป็นจ ำนวน 54 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 54 ลำ้นบำท) และบริษทัฯสำมำรถเก็บ
เงินบำงส่วนได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่หลงัส้ินปีเป็นเงินจ ำนวนประมำณกว่ำ 68 ล้ำนบำทแล้ว ทั้ งน้ี 
บริษทัฯอยู่ระหว่ำงเร่งกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้ให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนในอนำคต เพื่อน ำเงินท่ี
ไดม้ำใช้หมุนเวียนในกำรด ำเนินงำนและช ำระหน้ีสินต่ำง ๆ รวมถึงเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ท่ีก ำลงัจะถึง
ก ำหนดช ำระ 

10. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกธนำคำรซ่ึงบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจำก
สถำบนักำรเงิน 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
JKN Global Content Pte. Ltd. 7.6 ลำ้นเหรียญ

สหรัฐฯ - 100 - 249,093 - 
บริษทั เจเคเอน็ แชนเนล จ ำกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 
บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ำกดั  80,000 60,000 100 100 80,000 60,000 
บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ำกดั    10,000 10,000 100 100 10,000 10,000 
บริษทั คำเฟ่ แอนน์ จ ำกดั       
  (เดิมช่ือ “เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ ์จ ำกดั”) - 1,000 - 100 - 1,000 

รวม     439,093 171,000 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

ก) เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ำกดั 
จ ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 20,000,000 บำท โดยมี
สดัส่วนกำรลงทุนของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวคงเดิมท่ีร้อยละ 100 

ข) เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2563 และ 12 พฤษภำคม 2563 บริษทัฯได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของ JKN 
Global Content Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจัดตั้ งใหม่ในประเทศสิงค์โปร์จ ำนวน 9,253,937 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 9.3 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 
ของทุนช ำระแลว้ ต่อมำบริษทัยอ่ยไดล้ดทุนเรียกช ำระแลว้จำกเดิม 9.3 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (จ ำนวน 
9,253,937 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ) เป็น 7.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (จ ำนวน 
7,605,137 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ) โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนของบริษทัฯใน
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวคงเดิมท่ีร้อยละ 100  
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 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติักำรเปล่ียนช่ือบริษทัยอ่ยจำก “บริษทั เจเคเอ็น แชนเนล จ ำกดั” เป็น “บริษทั เจเคเอ็น ไลฟ์ 
จ ำกดั” พร้อมทั้งเปล่ียนแปลงลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทัย่อยจำกกำรประกอบธุรกิจ
สถำนีโทรศพัท์ดำวเทียม และให้บริกำรเวลำโฆษณำ เป็นกำรให้บริกำรผลิตรำยกำร กำรให้เช่ำ
สตูดิโอ กำรให้เช่ำคอสตูม (เคร่ืองแต่งกำยและ/หรือเคร่ืองประดบั) กำรให้บริกำรจดักำรงำน                   
อีเวน้ทต่์ำง ๆ และกำรบริหำรจดักำรศิลปิน 

ข) อนุมติัใหเ้ขำ้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จ ำกดั จ ำนวน 1,000,000 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ในรำคำหุน้ละ 49 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินลงทุนรวม 49,000,000 บำท 

ค) อนุมัติลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษทั เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจัดตั้ งใหม่ใน
ประเทศไทย จ ำนวนร้อยละ 51 ของหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทั เจเคเอน็ แฮร์นำว จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในประเทศไทย
จ ำนวนร้อยละ 70 ของหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 

ข) อนุมติัลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เจเคเอ็น วนัดี คอลเลจ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ใน
ประเทศไทย จ ำนวนร้อยละ 30 ของหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 

ค) อนุมติัลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เจเคเอ็น ออร่ำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในประเทศไทย
จ ำนวนร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 

 บริษทัฯคำดวำ่จะเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซ้ือหุน้ดงักล่ำวใหแ้ลว้เสร็จภำยในไตรมำสท่ี 2 ของปี 2564 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 บริษทัฯไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมญัทั้งหมดของบริษทั คำเฟ่ 
แอนน์ จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ์ จ ำกดั”) จ ำนวน 9,998 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 
ให้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรำคำ 25,595 บำท บริษทัฯไดบ้นัทึกผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงินรวม 8,678 บำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวนเงินประมำณ                        
1 ลำ้นบำท) 
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12. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสิทธิรำยกำรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลขิสิทธ์ิรำยกำร 

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรำยกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562                   
แสดงได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลิขสิทธ์ิรำยกำร - รำคำทุน 6,454,101 4,343,822 6,459,432 4,349,067 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,739,671) (2,896,723) (3,739,761) (2,896,723) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,714,340 1,447,099 2,719,671 1,452,344 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสิทธิรำยกำรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                                        
ลิขสิทธ์ิรำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 เงินจ่ำยล่วงหนำ้                                         

ค่ำซ้ือสิทธิรำยกำร 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      

ลิขสิทธ์ิรำยกำร 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน   
เฉพำะกิจกำร 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน                
เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 411,817 411,817 1,447,099 1,452,344 
เพ่ิมระหว่ำงปี - รำคำทุน 2,023,862 2,023,862 60,517 60,603 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (2,047) (2,047) (843,038) (843,038) 

โอนเขำ้ (ออก) (2,049,762) (2,049,762) 2,049,762 2,049,762 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 383,870 383,870 2,714,340 2,719,671 

 บริษทัฯมีกำรจ่ำยเงินจ่ำยล่วงหนำ้เพื่อซ้ือลิขสิทธ์ิรำยกำรเป็นจ ำนวนมำกในระหว่ำงปี 2563 เน่ืองจำก
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเห็นวำ่เป็นช่วงเวลำท่ีดีและเหมำะสมในกำรเลือกซ้ือ ท ำให้ยอดคงคำ้งของเงิน
จ่ำยล่วงหนำ้ดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีเป็นจ ำนวนประมำณ 400 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี บริษทัฯ
ยงัมียอดคงคำ้งสุทธิของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรำยกำร เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2,700 ลำ้นบำท 
(เพิ่มจำกยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงมีจ ำนวนประมำณ 1,400 ลำ้นบำท) 

 ทั้งน้ี ภำยใตส้ถำนกำรณ์ COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งรุนแรงต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในระหวำ่งปี 
และคำดว่ำจะยืดเยื้อต่อไปในอนำคต บริษทัฯตอ้งใชค้วำมพยำยำมในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง 
ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิรำยกำรท่ีเหมำะสมและออกขำย
ให้ไดใ้นรำคำท่ีเหมำะสม ตลอดจนปรับปรุงแผนธุรกิจและแผนกำรขำยในอนำคตให้สอดคลอ้งกบั
สภำพเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 274,777 46,991 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 83,910 42,939 81,155 41,403 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,010 475 2,849 264 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,981 31,375 11,914 20,813 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 201 - 3,078 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64,104 59,399 59,680 56,592 

รวม 164,005 134,389 430,375 169,141 

14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 414,800 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (127,800) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -                                                           
สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 287,000 

 รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 
บวก: กูเ้พิ่มระหวำ่งปี 500,000 
หกั:  จ่ำยช ำระคืนระหวำ่งปี (85,200) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 414,800 

 ในเดือนเมษำยน 2563 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงิน
กูย้ืมเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั                          
มีอำยุสัญญำ 4 ปี และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.375 ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และ
ดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน บริษทัช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียงวดแรกเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2563 
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 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีใหเ้ป็นไป
ตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสญัญำ เป็นตน้ 

15. หุ้นกู้ 
      (หน่วย: พนับำท) 
      งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วนัท่ีครบก ำหนด  มูลค่ำตรำไว ้  ก ำหนดช ำระ มูลค่ำตำมบญัชี 

ชุดท่ี ไถ่ถอน จ ำนวนหน่วย ต่อหน่วย อตัรำดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2563 2562 

  (พนัหน่วย) (บำท) (ร้อยละต่อปี)    
1 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 400 1,000 6.50 ทุกสำมเดือน - 400,000 

  19 กรกฎำคม 2563 (2 ปี)       
2 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี                500 1,000 6.50 ทุกสำมเดือน - 500,000 
  12 พฤศจิกำยน 2563 (2 ปี)       
3 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี                270 1,000 7.00 ทุกสำมเดือน 270,000 270,000 

   10 พฤษภำคม 2564 (2 ปี)       
4 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 130 1,000 7.00 ทุกสำมเดือน 130,000 130,000 
     12 กรกฎำคม 2564 (2 ปี)       
5 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 400 1,000 6.60 ทุกสำมเดือน 400,000 - 
  24 เมษำยน 2566 (2 ปี 9 เดือน)       
6 ทั้งจ ำนวนในวนัท่ี 600 1,000 6.60 ทุกสำมเดือน 600,000 - 

   1 กนัยำยน 2566 (2 ปี 9 เดือน)       

รวม      1,400,000 1,300,000 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (10,684) (11,253) 

หุน้กู ้- สุทธิ   1,389,316 1,288,747 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (398,751) (893,335) 

หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   990,565 395,412 

 หุ้นกูข้องบริษทัฯเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยเป็นกำรเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ โดยน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรออกหุน้กูใ้ชเ้ป็น
เงินลงทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน 

 หุ้นกูด้งักล่ำวมีขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้และมีขอ้ก ำหนดเร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วนทำง
กำรเงินบำงประกำร ณ วนัส้ินงวดบญัชีรำยไตรมำส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 
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16. หุ้นกู้แปลงสภำพ 

เมื่อวนัที่ 24 มกรำคม 2563 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพเฉพำะเจำะจง (Private Placement)  
ให้แก่ North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) โดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกัของหุ้นกู้
แปลงสภำพดงัน้ี  

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูแ้ปลงสภำพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 
อำยขุองหุน้กูแ้ปลงสภำพ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
มูลค่ำรวม 1,200 ลำ้นบำท 
สกุลเงิน   บำท  
วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 24 มกรำคม 2568 
สิทธิในกำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนด
ของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

สำมำรถไถ่ถอนไดห้ลงัจำกวนัท่ี 24 ตุลำคม 2566 ส ำหรับส่วนท่ีเกิน 
500 ลำ้นบำท บริษทัฯสำมำรถขยำยสิทธิในกำรไถ่ถอนก่อนครบ
ก ำหนดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพหลงัจำกวนัท่ี 24 ตุลำคม 2567 

อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 3 ต่อปี โดยช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยไตรมำส 
ระยะเวลำแปลงสภำพ 1 ปีหลงัวนัท่ีออกหุน้กูจ้นถึงวนัท ำกำร 10 วนัก่อนวนัครบก ำหนด 
รำคำแปลงสภำพ 8 บำทต่อหุน้ และข้ึนอยูก่บัเหตุกำรณ์ท่ีระบุในขอ้ก ำหนดท่ีท ำให้

ตอ้งปรับรำคำแปลงสภำพเพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 
ท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะไดรั้บเม่ือมีกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพดอ้ย
ไปกว่ำเดิม (31 ธนัวำคม 2563: 6.9 บำทต่อหุ้น) ซ่ึงเป็นรำคำท่ีไม่
ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ รำคำตลำด โดยท่ีรำคำตลำดค ำนวณจำก
รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้ของบริษทัฯในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ยอ้นหลัง 15 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนัท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพ คือ ระหว่ำงวันท่ี 24 
ตุลำคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกำยน 2562 ซ่ึงเท่ำกบั 6.17 บำทต่อหุน้ 

อตัรำส่วนกำรแปลงสภำพ จ ำนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภำพหำรดว้ยรำคำแปลงสภำพ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง “กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ก ำหนดให้กิจกำรท่ีออก
หุ้นกูแ้ปลงสภำพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจำกองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนเพื่อแสดงรำยกำร
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวบริษทัฯไดแ้ยกองคป์ระกอบของ
หน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออกจำกกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้  ำนวณจำกกระแส
เงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียในตลำดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น 
หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของหุ้นกูแ้ปลงสภำพหกั
ดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 
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หุ้นกูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยจนกว่ำมีกำรแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมญั หรือครบอำยกุำรช ำระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก ำหนดข้ึน ณ วนัท่ีออก
หุน้กูจ้ะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูแ้ปลงสภำพสุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพส ำหรับ            
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หุน้กู ้                    
แปลงสภำพ -
องคป์ระกอบท่ี
เป็นหน้ีสิน 

 
ค่ำใชจ่้ำยใน          
กำรออกหุน้กู้
แปลงสภำพ 

 
 
 

รวม 

หุน้กู ้                   
แปลงสภำพ -
องคป์ระกอบท่ี

เป็นทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - - - 
ออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 1,020,440 (15,524) 1,004,916 176,828 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออก 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - 2,711 2,711 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,020,440 (12,813) 1,007,627 176,828 

17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 16,650 12,227 15,628 11,667 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,337 2,472 1,990 2,043 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 350 284 326 266 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 1,667 - 1,652 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 19,337 16,650 17,944 15,628 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ                      
(2562: ไม่มี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 12 ปี (2562: 12 ปี) และบริษทัยอ่ยประมำณ 23 ปี (2562: 23 ปี) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

อตัรำคิดลด 2.57 - 3.24 2.57 - 3.24 2.57 2.57 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 5 - 13 5 - 13 5 5 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,800) 2,111 (1,629) 1,905 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1,946 (533) 1,802 (414) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (1,887) 401 (1,705) 336 
     

  (หน่วย: พนับำท) 
 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

18. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2563 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯกบักระทรวง
พำณิชยโ์ดยเพิ่มทุนจำก 324 ลำ้นบำท (จ ำนวน 648,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท) 
เป็น 399 ลำ้นบำท (จ ำนวน 798,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท) เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิ
แปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุน                          
จดทะเบียนจ ำนวน 52.4 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 104,839,834 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท) จำกเดิม 399 
ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 798,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 451.4 
ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 902,839,834 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.5 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล กำรใชสิ้ทธิ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั และกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
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19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ย               
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรอง
ตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

20. ต้นทุนทำงกำรเงิน  
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภำพ 139,053 85,798 139,053 85,798 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 17,044 7,982 17,044 7,982 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  3,229 938 2,790 938 
รวม 159,326 94,718 158,887 94,718 

21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 102,074 131,820 81,438 112,813 
ค่ำลิขสิทธ์ิตดัจ ำหน่ำย 843,038 929,956 843,038 929,956 
ค่ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ 35,224 40,485 39,694 55,618 
ค่ำพำกยแ์ละค่ำแปลบท 8,904 24,380 9,176 24,385 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - 34,885 - 34,911 
หน้ีสูญและผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน                 
(2562: หน้ีสงสยัจะสูญ) 31,907 21,648 32,709 20,740 

22. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 95,568 66,614 95,568 66,614 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (7,665) (1,214) (7,751) (940) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 87,903 65,400 87,817 65,674 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 400,377 318,214 440,704 331,820 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 17, 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 80,124 63,643 88,141 66,364 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรท ำ 

งบกำรเงินรวม (4,686) 1,203 - - 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รำยกำรขำดทุนทำงภำษี 12,611 1,197 - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
   ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 847 278 633 195 

   ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (993) (921) (957) (885) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน 87,903 65,400 87,817 65,674 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน                    

(2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 10,855 4,735 10,834 4,553 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,868 3,330 3,589 3,126 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง                             
มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ ์ 178 - 178 - 

สญัญำเช่ำ 173 - 173 - 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ (5,246) (5,902) (5,246) (5,902) 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 9,828 2,163 9,528 1,777 
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23. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์นกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561  

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

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
จ ำนวนท่ีออกและเสนอขำย : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1.125 หุน้ 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 13.3333 บำท  
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก 14 ธนัวำคม 2561 คร้ังท่ีสอง 14 มิถุนำยน 2562 คร้ังท่ีสำม 

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

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2563 มีผูใ้ชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั (JKN-W1) จ ำนวน 25 หน่วย 
แปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 27 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 13.3333 บำท  

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2563 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ (JKN-W1) ไดพ้น้สภำพ
จำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

24. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี                              

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
กบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับ
ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำรเปล่ียนแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนั
ออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดของปีก่อนได้ถูกค ำนวณข้ึนใหม่ โดยเสมือนว่ำ                                
กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 
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 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
ก ำไรส ำหรับปี 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 312,474 252,814 607,498 607,498 0.51 0.42 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
หุน้กูแ้ปลงสภำพ (หมำยเหตุ 16) 34,008 - 173,842 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สำมญัจำกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 346,482 252,814 781,340 607,498 0.44 0.42 

       
       

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
ก ำไรส ำหรับปี 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 352,887 266,146 607,498 607,498 0.58 0.44 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
หุน้กูแ้ปลงสภำพ (หมำยเหตุ 16) 34,008 - 173,842 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สำมญัจำกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 386,895 266,146 781,340 607,498 0.50 0.44 

 ไม่มีกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ (JKN-W1) ได้ส้ินสุด
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิในเดือนพฤษภำคม 2563 และรำคำใช้สิทธิสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมถวัเฉล่ียของหุ้น
สำมญัของบริษทัฯ ตำมล ำดบั 
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25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจใน                             
กำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ี ผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

• ธุรกิจขำยสิทธิ 
• ธุรกิจบริกำรโฆษณำ 
• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงค์
ในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนกลุ่มบริษทัประเมินผล
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วม
ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วม
ในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร และสินทรัพยร์วม ของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ธุรกิจขำยสิทธิ ธุรกิจบริกำรโฆษณำ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยได ้             
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก             
 - ขำยในประเทศ 964 1,133 15 10 - - 979 1,143 - - 979 1,143 
 - ขำยต่ำงประเทศ 665 518 - - - - 665 518 - - 665 518 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 6 32 23 75 3 4 32 111 (21) (77) 11 34 

รวมรำยได ้ 1,635 1,683 38 85 3 4 1,676 1,772 (21) (77) 1,655 1,695 

ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 764 698 (34) 28 3 4 733 730 10 (34) 743 696 
รำยไดอ้ื่น           26 15 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน           20 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริกำร          (41) (48) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร           (190) (216) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน           - (35) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน           1 1 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน           (159) (95) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้           (88) (65) 

ก ำไรส ำหรับปี           312 253 
 

 ธุรกิจขำยสิทธิ ธุรกิจบริกำรโฆษณำ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยร์วม 6,056 4,077 188 250 277 - 6,521 4,327 (801) (321) 5,720 4,006 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 495 ลำ้นบำท 197 ลำ้นบำท 
และ 172 ลำ้นบำท (ปี 2562 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสำมรำยเป็นจ ำนวนเงิน 278 ลำ้นบำท 
276 ลำ้นบำท และ 208 ลำ้นบำท) 

26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนบริษทัฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน
ในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 
กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน                            
2 ลำ้นบำท (2562: 2 ลำ้นบำท) และเฉพำะของบริษทัฯจ ำนวน 2 ลำ้นบำท (2562: 2 ลำ้นบำท) 

27. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุน้จำกก ำไรของปี 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.17 บำท ต่อหุ้นสำมญัจ ำนวน 540,000,000 หุ้น เป็น
จ ำนวนเงินรวม 91.8 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จำกก ำไรของปี 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.2025 บำท คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 109.4 ลำ้นบำท 
โดยก ำหนดกำรจ่ำยดงัน้ี 

1. จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.14 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 75.6 ลำ้นบำท 

2. จ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบริษทัฯ ในอตัรำ 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ิน 
67,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 33.75 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำ
กำรจ่ำยหุ้นปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.0625 บำท ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงั
จดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.0625 
บำท 

บริษทัฯจ่ำยปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 29 เมษำยน 2563  
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28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

28.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงิน 19 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจดัซ้ือค่ำสิทธิรำยกำร (2562: กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกับรำยจ่ำย                        
ฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงิน 19 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัซ้ือค่ำสิทธิรำยกำรและ 1 ลำ้นบำท            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์) 

28.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำน เช่ำพื้นท่ี
โฆษณำ บริกำรข้ึนช่องดำวเทียม และบริกำรส่วนกลำง และระบบสำธำรณูปโภค อำยุของสัญญำ                     
มีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร                          
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 14 30 10 22 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 5 19 4 14 

28.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำค่ำสิทธิและสัญญำกำรรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงในต่ำงประเทศเพื่อกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ และบริกำรทำงดำ้นเทคนิค โดยภำยใตเ้ง่ือนไข
ตำมสัญญำค่ำสิทธิบริษทัฯตอ้งจ่ำยค่ำสิทธิตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
3 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (2562: 3 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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29. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 1 - 1 

     
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 415 - 415 
หุน้กู ้ - 1,404 - 1,404 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - 1,008 - 1,008 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 300 - 300 
หุน้กู ้ - 1,307 - 1,307 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 1 - 1 

     
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 415 - 415 
หุน้กู ้ - 1,404 - 1,404 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - 1,008 - 1,008 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 300 - 300 
หุน้กู ้ - 1,307 - 1,307 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

30.1 ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /                                    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 
หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียง   
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 889 - 

รวมหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 889 - 

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใช้สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อบริหำรควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรม
บำงส่วน โดยเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศของรำยกำรอำ้งอิงซ่ึงมีอำยสุญัญำโดยทัว่ไปไม่เกิน 12 เดือน 

30.2 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยำว 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกกบัธนำคำรและ
สถำบนักำรเงิน โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออยำ่งเหมำะสม 
จึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคง
คำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ และท ำสัญญำรับประกนักำรช ำระหน้ีบำงส่วนของลูกคำ้รำย
ใหญ่บำงรำยกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีช่ือเสียง 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับ
กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของ
ลูกคำ้และอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้ รวมถึงกำรค ้ำประกนัสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ กำรค ำนวณผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนึงถึงมูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมี
ควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรำยงำนเก่ียวกับเหตุกำรณ์ในอดีต 
สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดย
จะลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีไดรั้บกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก ำหนดให้กบัคู่สัญญำ                       
แต่ละรำย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุก 6 เดือน และอำจมี
กำรปรับปรุงในระหว่ำงปีข้ึนอยู่กับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท                                  
กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำง
กำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกผดินดัช ำระของคู่สญัญำ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของตรำสำรหน้ีและตรำสำรอนุพนัธ์ไม่สูงมำกนกัเน่ืองจำกคู่สัญญำ
เป็นธนำคำรท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบนัจดัอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศ  

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน และควำมเส่ียง
จำกอตัรำดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือค่ำสิทธิรำยกำรเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงส่วนใหญ่โดยกำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงสัญญำโดยส่วนใหญ่มีอำยไุม่เกินหน่ึงปี  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 22.87 24.11 2.65 0.86 30.04 30.15 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

2563 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ  

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.30 0.73 30.43 - 31.27 30.07 - 30.18 21 มกรำคม 2564 -                    

15 พฤศจิกำยน 2564 
 

2562 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

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

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยำว 
หุ้นกูแ้ปลงสภำพ และหุ้นกู ้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดั
ตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถ
แยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
   ปรับข้ึนลง   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ตำมรำคำ ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 655 152 807 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,513 1,513 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 17 - 5 - 22 0.20 - 0.80 
 17 - 660 1,665 2,342  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 164 164 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 415 - 415 หมำยเหตุ 14 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - 1,008 - - 1,008 หมำยเหตุ 16 
หุน้กู ้ 399 990 - - 1,389 หมำยเหตุ 15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 11 34 - - 45 3.81 - 7.05 

 410 2,032 415 164 3,021  
 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
   ปรับข้ึนลง   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ตำมรำคำ ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 82 35 117 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,816 1,816 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 16 - 4 - 20 0.50 - 1.05 
 16 - 86 1,851 1,953  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 200 - 100 - 300 3.60 - 3.70 

และ MMR 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 134 134 - 
หุน้กู ้ 893 396 - - 1,289 หมำยเหตุ 15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 4 4 - - 8 5.28 - 9.42 

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

 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
   ปรับข้ึนลง   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ตำมรำคำ ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 646 114 760 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,500 1,500 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 17 - 5 - 22 0.20 - 0.80 
 17 - 651 1,614 2,282  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 430 430 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 415 - 415 หมำยเหตุ 14 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - 1,008 - - 1,008 หมำยเหตุ 16 
หุน้กู ้ 399 990 - - 1,389 หมำยเหตุ 15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 10 28 - - 38 3.81 - 7.05 

 409 2,026 415 430 3,280  
 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
   ปรับข้ึนลง   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ตำมรำคำ ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 73 27 100 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,779 1,779 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 16 - 4 - 20 0.50 - 1.05 
 16 - 77 1,806 1,899  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 200 - 100 - 300 3.60 - 3.70 

และ MMR 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 169 169 - 
หุน้กู ้ 893 396 - - 1,289 หมำยเหตุ 15 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 4 4 - - 8 5.28 - 9.42 

 1,097 400 100 169 1,766  
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดข้ึนอย่ำงสมเหตุสมผล
ของอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยำวที่มีอตัรำดอกเบ้ียที่ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

สกลุเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี  
(ร้อยละ) (พนับำท) 

บำท +0.50 2,074 
 -0.50 (2,074) 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใชเ้งินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภำพและสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมำณ
ร้อยละ 23 ท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินดงักล่ำวท่ีแสดง
อยูใ่นงบกำรเงิน (2562: ร้อยละ 77) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรกูย้มืเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปวำ่ควำมเส่ียงดงักล่ำวอยูใ่นระดบัต ่ำ กลุ่มบริษทัมี
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ  

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  

หมำยเหตุ เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 13 2,010 161,995 - 164,005 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 14 - 127,800 287,000 414,800 

หุน้กู ้ 15 - 400,000 1,000,000 1,400,000 

หุน้กูแ้ปลงสภำพ 16 - - 1,200,000 1,200,000 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  - 13,540 37,144 50,684 

รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์  2,010 703,335 2,524,144 3,229,489 
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  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

หมำยเหตุ เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 13 277,626 152,749 - 430,375 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 14 - 127,800 287,000 414,800 

หุน้กู ้ 15 - 400,000 1,000,000 1,400,000 

หุน้กูแ้ปลงสภำพ 16 - - 1,200,000 1,200,000 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  - 11,601 30,680 42,281 

รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์  277,626 692,150 2,517,680 3,487,456 

30.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่ง
เป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์                   
กำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม 

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.19:1 (2562: 0.81:1) และ
เฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.25:1 (2562: 0.82:1) 
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32. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัใหเ้สนอกำรจดัสรรเงินก ำไรสะสมเพื่อเป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 12.74 ลำ้นบำท และ
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.207 บำท คิดเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ิน 125.75 ลำ้นบำท  

ข) อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 60.8 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 121,499,079 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.5 บำท) 
จำกเดิม 451.4 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 902,839,834 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.5 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ ำนวน 390.7 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 781,340,755 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท) เพื่อตดัหุ้นจดทะเบียนท่ี
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัและหุน้ปันผล 

ค) อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2.1 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 4,119,832  หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท) 
จำกเดิม 390.7 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 781,340,755 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.5 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ ำนวน 392.7 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 785,460,587 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.5 บำท) เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลง
สภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ  

ง) อนุมติัยกเลิกกำรลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในประเทศไทยจ ำนวน 3 บริษทั ไดแ้ก่               
1) บริษทั เจเคเอ็น แฮร์นำว จ ำกดั 2) บริษทั เจเคเอ็น วนัดี คอลเลจ จ ำกดั และ 3) บริษทั เจเคเอ็น 
ออร่ำ จ ำกดั 

โดยจะน ำเสนอเพื่อขออนุมติัมติ ก) - ค) ต่อท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2564  
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