
 

 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทาน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน

การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

  

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น   
1) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตลูกหน้ีการคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ระหวา่งกาลขอ้ 5 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีคงคา้งท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
จาํนวน 1,859 ลา้นบาท  โดยยอดลูกหน้ีคงคา้งดงักล่าวมีจาํนวนท่ีเป็นสาระสําคญัอย่างมากต่องบการเงินและ
ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวมสูงกวา่หน้ีสินหมุนเวียนรวมจาํนวน 1,128 ลา้นบาท อีกทั้งลูกหน้ี
การคา้มีจาํนวนท่ีมากกว่ายอดรายไดค้่าสิทธิซ่ึงเป็นรายได้หลกัของกลุ่มบริษทั (รายไดค้่าสิทธิท่ีแสดงในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีจาํนวน 835 ลา้นบาท และ
รายไดค้่าสิทธิสาํหรับปี 2563 จาํนวนเงิน 1,628 ลา้นบาท) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
บริษทัเป็นลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินระยะเวลาท่ีกาํหนดเป็นส่วนใหญ่ แต่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัประเมินว่าไม่มี
ความจาํเป็นในการตั้งผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีไดต้ั้งสํารองไปแลว้ตาม
นโยบายของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีความมัน่ใจในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเหล่านั้นทั้งหมดโดย
ประเมินจากประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจและหลกัการประมาณการอย่างดีท่ีสุดภายใตส้ภาวะปัจจุบนั 
ดงันั้นจึงขึ้นอยู่กบัการติดตามและเรียกเก็บหน้ีในอนาคต หากกลุ่มบริษทัไม่สามารถเรียกชาํระจากลูกหน้ีได ้
กลุ่มบริษทัอาจเกิดขาดทุนไดใ้นอนาคต   
 2) ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 7 เร่ืองเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย จากการท่ีบริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ปัจจุบนับริษทัฯ
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 
การวดัมูลค่าน้ีกาํลงัอยู่ในระหว่างกระบวนการจดัทาํและจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 
เดือน นับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวม
ธุรกิจ โดยในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าน้ีบริษทัฯจะปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ 
วนัซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ
กิจการ 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 
 
เร่ืองอ่ืน        

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขและมีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้  ยอดลูกหน้ีคงคา้งมีจาํนวนท่ีเป็นสาระสําคญั
อย่างมากต่องบการเงิน และฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินว่าการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้ งไว้
เพียงพอแลว้ ดงันั้นจึงขึ้นอยู่กบัความรับผิดชอบและความสามารถของบริษทัฯในการติดตามและเรียกเก็บหน้ี
ในอนาคต หากในท่ีสุดบริษทัฯไม่สามารถเรียกชาํระจากลูกหน้ีได ้บริษทัฯอาจเกิดขาดทุนไดใ้นอนาคต ยอด
รายไดค้่าสิทธิของบริษทัฯส่วนใหญ่เกิดจากการดาํเนินธุรกิจกบัลูกคา้รายใหญ่ การดาํเนินธุรกิจของบริษทัจึง
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ และรายได้ท่ีได้รับจากลูกค้ารายใหญ่  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ลิขสิทธ์ิซ่ึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ ทาํให้มีความไม่แน่นอนและโอกาสท่ีจะเกิดการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซ้ือ
ลิขสิทธ์ิรายการและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  สภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน และการชาํระเงินกูย้ืมและหุน้กู้
ท่ีกาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระ อาจเกิดปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ติดตามและเรียกเก็บหน้ี  และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์อาจไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563  ของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนั

เดียวกนัของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบ

บญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว

ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสําคญัตาม

รายงานลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

(นางสาววนันิสา  งามบวัทอง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 

 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563 มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 267,986             807,091             200,826             760,208             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 1,859,123          1,512,659          1,751,542          1,499,647          

สินคา้คงเหลือ 6 16,172               78                      77                      78                      

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 -                    -                    192,427             -                    

ภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน 150,640             128,393             122,905             124,365             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 165                    165                    165                    165                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 47,088               16,711               23,045               10,643               

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,341,174          2,465,097          2,290,987          2,395,106          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 24,178               21,643               24,178               21,643               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                    -                    1,512,028          439,093             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 8 242,533             64,430               32,473               35,551               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 38,579               41,133               29,160               33,823               

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืนความถี 9 279,145             -                    -                    -                    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสิทธิรายการ 10 229,729             383,870             229,729             383,870             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิรายการ 10 3,244,042          2,714,340          3,085,560          2,719,671          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - เครืองหมายการคา้ 27,682               -                    -                    -                    

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 33,557               16,142               14,216               15,134               

ค่าความนิยม 7 687,163             -                    -                    -                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 10,226               9,828                 9,875                 9,528                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 14,370               3,364                 2,684                 2,357                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,831,204          3,254,750          4,939,903          3,660,670          

รวมสินทรัพย์ 7,172,378          5,719,847          7,230,890          6,055,776          

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงนิ

 - 4 -

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563 มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 98,465               -                    98,465               -                    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 11 632,712             164,005             713,983             430,375             

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 243,973             127,800             243,973             127,800             

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 129,965             398,751             129,965             398,751             

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12,879               11,375               10,801               9,794                 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 59,281               -                    59,281               -                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 15,877               19,517               15,773               19,517               

เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 1,983                 866                    1,983                 866                    

รายไดร้อตดับญัชี -                    35,661               -                    35,661               

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง 5,560                 3,681                 5,009                 3,298                 

ภาษีมูลค่าเพิมรอนาํส่ง 3,533                 2,368                 3,488                 2,367                 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 2,989                 889                    2,989                 889                    

หนีสินหมุนเวียนอืน 5,984                 6,205                 160                    24                      

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,213,201          771,118             1,285,870          1,029,342          

หนีสินไม่หมุนเวียน

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทีเป็นหนีสิน 14 1,009,109          1,007,627          1,009,109          1,007,627          

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 511,087             287,000             511,087             287,000             

หุน้กู้ 13 1,586,945          990,565             1,586,945          990,565             

หนีสินตามสญัญาเช่า 33,135               34,345               25,526               28,430               

หนีสินตามสญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง 7 118,469             -                    118,469             -                    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15 21,541               19,337               14,260               17,944               

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,280,286          2,338,874          3,265,396          2,331,566          

รวมหนีสิน 4,493,487          3,109,992          4,551,266          3,360,908          

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 - 5 -

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563 มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 16

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 785,460,587 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 392,730             392,730             

หุน้สามญั 902,839,834 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 451,420             451,420             

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 607,498,256 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 303,749             303,749             303,749             303,749             

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

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทีเป็นทุน 14 176,828             176,828             176,828             176,828             

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 45,142               45,142               45,142               45,142               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,124,868          1,086,677          1,131,423          1,146,667          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (10,420) (25,023) -                    -                    

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,662,649          2,609,855          2,679,624          2,694,868          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16,242               -                    -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,678,891          2,609,855          2,679,624          2,694,868          

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 7,172,378          5,719,847          7,230,890          6,055,776          

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

 - 6 -

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - ขายสินคา้ 7,521                -                   -                   -                   

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - การใหบ้ริการ 3,831                10,107              758                   -                   

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - ค่าสิทธิ 420,545            446,159            309,495            454,137            

รายไดอื้น 25,921              8,030                10,735              9,724                

รวมรายได้ 457,818            464,296            320,988            463,861            

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 5,023                -                   -                   -                   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 46,667              9,826                2,582                -                   

ตน้ทุนค่าสิทธิ 209,471            238,739            209,471            238,295            

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 17,016              6,712                14,708              9,409                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 62,681              58,879              43,858              51,626              

รวมค่าใชจ่้าย 340,858            314,156            270,619            299,330            

กาํไรจากการดาํเนินงาน 116,960            150,140            50,369              164,531            

รายไดท้างการเงิน 455                   575                   1,430                535                   

ตน้ทุนทางการเงิน (57,756) (41,041) (56,588) (40,929)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 59,659              109,674            (4,789) 124,137            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 18 972 (24,685) 1,029 (24,703)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 60,631              84,989              (3,760) 99,434              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 14,603              (12,701) -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 14,603              (12,701) -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 75,234              72,288              (3,760) 99,434              

หมายเหตุ
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บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 61,280              84,989              (3,760) 99,434              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (649) -                   -                   -                   

60,631              84,989              (3,760) 99,434              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 75,883              72,288              (3,760) 99,434              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (649) -                   -                   -                   

75,234              72,288              (3,760) 99,434              

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 19

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.10 0.14 (0.01) 0.16 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.09 0.14 (0.01) 0.16 

หมายเหตุ

 - 8 -

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - ขายสินคา้ 7,521                -                   -                   -                   

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - การใหบ้ริการ 12,835              13,819              3,489                -                   

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - ค่าสิทธิ 834,548            863,186            728,777            880,472            

รายไดอื้น 45,440              39,664              31,082              42,268              

รวมรายได้ 900,344            916,669            763,348            922,740            

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 5,023                -                   -                   -                   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 65,714              19,363              15,231              -                   

ตน้ทุนค่าสิทธิ 411,034            480,191            411,034            481,577            

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 29,466              10,841              27,308              14,831              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 103,366            95,820              78,278              83,606              

รวมค่าใชจ่้าย 614,603            606,215            531,851            580,014            

กาํไรจากการดาํเนินงาน 285,741            310,454            231,497            342,726            

รายไดท้างการเงิน 701                   597                   1,671                627                   

ตน้ทุนทางการเงิน (99,480) (77,845) (98,215) (77,615)

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 186,962            233,206            134,953            265,738            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (26,926) (52,953) (27,021) (52,830)

กาํไรสาํหรับงวด 160,036            180,253            107,932            212,908            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 14,603              (12,701) -                   -                   

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,119                -                   2,546                -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 17,722              (12,701) 2,546                -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 177,758            167,552            110,478            212,908            

หมายเหตุ
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บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 160,794            180,253            107,932            212,908            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (758) -                   -                   -                   

160,036            180,253            107,932            212,908            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 177,758            167,552            110,478            212,908            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   -                   

177,758            167,552            110,478            212,908            

กาํไรต่อหุน้ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 19

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.26 0.30 0.18 0.35 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.23 0.30 0.16 0.35 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ผลต่างจากการแปลง ส่วนตาํกวา่ทุนจากการ ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน หุน้กูแ้ปลงสภาพ - จดัสรรแลว้ - ค่างบการเงินทีเป็น รวมธุรกิจภายใต้ รวมองคป์ระกอบอนื รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั องคป์ระกอบเป็นทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ควบคุมของบริษทัย่อย รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 303,749                  1,022,482            176,828                   45,142                    1,086,677            (18,919) (6,104) (25,023) 2,609,855                  -                                2,609,855                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                          -                       -                           -                          160,794                -                             -                             -                             160,794                     (758) 160,036                    

กาํไรเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                          -                       -                           -                          3,119                    14,603                       -                             14,603                       17,722                       -                                17,722                      

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัย่อยทีเกิดจากการซือกิจการ -                          -                       -                           -                          -                        -                             -                             -                             -                             17,000                          17,000                      

เงินปันผลจ่าย 17 -                          -                       -                           -                          (125,722) -                             -                             -                             (125,722) -                                (125,722)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 303,749                  1,022,482            176,828                   45,142                    1,124,868            (4,316) (6,104) (10,420) 2,662,649                  16,242                          2,678,891                 

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                       -                           -                          180,253                -                             -                             -                             180,253                     -                                180,253                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                       -                           -                          -                        (12,701) -                             (12,701) (12,701) -                                (12,701)

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 14 -                          -                       176,828                   -                          -                        -                             -                             -                             176,828                     -                                176,828                    

ทุนเรือนหุน้เพมิขึนจากการจ่ายหุน้ปันผล 33,749                    -                       -                           -                          (33,749) -                             -                             -                             -                           -                                -                          

เงินปันผลจ่าย -                          -                       -                           -                          (75,600) -                             -                             -                             (75,600) -                                (75,600)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 303,749                  1,022,482            176,828                   32,400                    967,198                (12,701) (6,104) (18,805) 2,483,852                  -                                2,483,852                 

งบการเงินรวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอนืของส่วนผูถื้อหุน้

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564
พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - จดัสรรแลว้ - รวม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั องคป์ระกอบเป็นทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 303,749               1,022,482            176,828                  45,142                   1,146,667              2,694,868               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                       -                       -                          -                         107,932                 107,932                  

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                       -                          -                         2,546                     2,546                      

เงินปันผลจา่ย 17 -                       -                       -                          -                         (125,722) (125,722)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 303,749               1,022,482            176,828                  45,142                   1,131,423              2,679,624               

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                       -                       -                          -                         212,908                 212,908                  

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                       -                          -                         -                         -                         

ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 14 -                       -                       176,828                  -                         -                         176,828                  

ทุนเรือนหุ้นเพมิขึนจากการจ่ายหุ้นปันผล 33,749                 -                       -                          -                         (33,749) -                         

เงินปันผลจา่ย -                       -                       -                          -                         (75,600) (75,600)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 303,749               1,022,482            176,828                  32,400                   1,019,429              2,554,888               

หมายเหตุ

กาํไรสะสม 
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บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 186,962 233,206 134,953 265,738 

รายการปรับปรุงกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคา 20,399 15,373 10,429 10,593 

ค่าตดัจาํหน่าย 408,189 469,015 398,431 468,942 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,373 -     1,373 -     

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 8,836 6,067 3,977 6,870 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพย์ -     (276) -     (276)

กาํไรจากการขายหลกัทรัพย์ -     (722) -     (722)

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5,176 7,420 5,176 7,420 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 785 1,345 (502) 1,158 

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (27,366) (28,954) (24,123) (28,954)

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,100 2,185 2,100 2,185 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 93,308 68,520 92,043 68,290 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 699,762            773,179            623,857            801,244            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (331,533) 81,762 (240,109) 78,981 

สินคา้คงเหลือ (16,094) (1) 1 (1)

ภาษีมูลค่าเพิมรอเรียกคืน (22,247) (33,533) 1,460 (33,101)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (11,417) 4,426 (12,402) 2,749 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (3,682) 61 (327) (17)
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บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (204,635) (45,443) (62,367) (41,823)

เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 1,117 3,007 1,117 (6,560)

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนาํส่ง (536) 9,239 1,711 9,289 

ภาษีมูลค่าเพิมรอนาํส่ง 602 14,913 1,121 14,834 

หนีสินหมุนเวียนอืน (4,994) (491) 135 219 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 106,343 807,119 314,197 825,814 

จ่ายดอกเบีย (83,396) (60,629) (82,361) (60,629)

จ่ายภาษีเงินได้ (32,365) (28,578) (31,748) (28,319)

รวมเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (9,418) 717,912 200,088 736,866 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -     600,572 -    600,572 

เงินสดจ่ายสุทธิในการซือกิจการ/เงินลงทุนบริษทัยอ่ย (867,157) -     (898,000) (320,024)

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยทีเกิดจากการซือกิจการ 17,000 -    -    -    

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,105) (336) (2,767) (150)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,822 -    1,822 -    

จ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสิทธิรายการและ

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิรายการ (296,365) (1,278,169) (296,456) (1,022,285)

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - เครืองหมายการคา้ (18,569) -    -    -    

ซือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (155) (350) -    -    

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -    -    (192,427) -    

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (2,535) (33) (2,535) (33)

รวมเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,174,064) (1,378,316) (1,390,363) (1,441,920)
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บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 98,465 (300,000) 98,465 (300,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 425,000 500,000 425,000 500,000 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (84,740) (21,300) (84,740) (21,300)

เงินสดสุทธิรับจากการออกหุน้กู้ 593,900 -     593,900 -     

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู้ (270,000) (139,200) (270,000) (139,200)

เงินสดสุทธิรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -     1,181,744 -     1,181,744 

เงินสดจ่ายชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (7,129) (15,169) (6,010) (14,199)

จ่ายเงินปันผล (125,722) (75,600) (125,722) (75,600)

รวมเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 629,774 1,130,475 630,893 1,131,445 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 14,603 (12,701) -    -    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง - สุทธิ (539,105) 457,370 (559,382) 426,391 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - ตน้งวด 807,091            116,940            760,208            100,454            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - ปลายงวด 267,986            574,310            200,826            526,845            

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซือ 3,116                -     3,116                -     

เจา้หนีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสิทธิรายการ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั -     -     212,166 255,910 

ซือลิขสิทธิรายการแต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 477,505            25,714              312,805            25,714              

โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนไปซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ -     4,476                -     4,476                

ซือเครืองหมายการคา้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,113                -     -     -     
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บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

   บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจาํกดัและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา 

หมู่ท่ี 1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

  ก) ขายสิทธิภาพยนตร์ ซีรีส์ และสารคดี ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจดัจาํหน่าย

สินคา้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

  ข) ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน์ 

  ค) ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์

  ง) ให้บริการสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล และการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพื่อสุขภาพ ความงาม และ

สินคา้อุปโภคบริโภค 

 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายวงกว้างขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ถึงแมผู้บ้ริโภคจะรับชมภาพยนตร์และซีรีส์เพิ่มขึ้น แต่ผูป้ระกอบการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีอาจไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความ ไม่

แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตาม

ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลย

พินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล   

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามกลุ่ม

บริษทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  
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   งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ัง

ล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์

ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบ

การเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

    งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

 2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  ก) งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย 

จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั

ยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
    จดัตั้งขึ้นใน  อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ของการถือหุ้น 

      2564  2563 

      (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

JKN Global Content Pte. Ltd.  ตวัแทนซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ  สิงคโปร์  100  100 

บริษทั เจเคเอน็ แชนเนล จาํกดั  ผลิตรายการ ให้เช่าสตูดิโอ ให้เช่า     

คอสตูม ให้บริการจดังานอีเวน้ท ์

และบริหารจดัการศิลปิน 

 

 

 

ไทย  100  100 

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จาํกดั  ตวัแทนขายโฆษณา  ไทย  100  100 

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จาํกดั  ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน์  ไทย  100  100 

บริษทั เจเคเอน็ เอม็เอน็บี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล ์

 ไทย  51  - 

บริษทั เจเคเอน็ เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั  ให้บริการสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล และ

การผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพ่ือ

สุขภาพ ความงาม และสินคา้อุปโภค

บริโภค 

 ไทย  100  - 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม - ถือโดย  

    บริษทั เจเคเอน็ เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั 

        

บริษทั ควอตโทร พี จาํกดั  ไม่ดาํเนินกิจการ  ไทย  100  - 

 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯ  

มีอาํนาจในการควบคมุบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   
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ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จัดทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

2.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้นโยบายการบญัชีท่ีมีเพิ่มเติมดงัน้ี 

 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

   ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

   รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (การยินยอมลดค่าเช่าท่ี

เก่ียวขอ้งกับ COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 

โดยการปรับปรุงน้ี เพื่อการผอ่นปรนในทางปฏิบติั ผูเ้ช่าไมจ่าํเป็นตอ้งประเมินว่าการยนิยอมลดค่าเช่า

วา่เป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ี

ระบุไว ้(แกไ้ขย่อหนา้ท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565) โดยให้

บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงในระหว่างงวด สภา

วิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

   การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 
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3.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และ

ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้

มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมี

การใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั   

 

4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

  2564  2563  2564  2563   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)           

รายไดจ้ากการขายสิทธิ  -  -  10  8  ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น  -  -  1  1  ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย  -  -  4  3  ราคาตามสัญญา 

รายไดท้างการเงิน  -  -  1  -  อตัราตามสัญญา 

           

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

รายไดจ้ากการบริการ  -  6  -  1  ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย  4  4  3  4  ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าบริการจ่าย  3  3  3  4  ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้  6  -  -  -  ราคาทุนบวกกาํไรร้อยละ 5 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

  2564  2563  2564  2563   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)           

รายไดจ้ากการขายสิทธิ  -  -  15  17  ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น  -  -  2  2  ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย  -  -  8  6  ราคาตามสัญญา 

รายไดท้างการเงิน  -  -  1  -  อตัราตามสัญญา 

           

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

รายไดจ้ากการบริการ  4  6  2  1  ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย  7  8  6  7  ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าบริการจ่าย  8  7  7  7  ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้  6  -  -  -  ราคาทุนบวกกาํไรร้อยละ 5 

  

  ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563  มีรายละเอียดดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 30   ณ วนัท่ี 31  

 มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563  มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)        

บริษทัยอ่ย -  -  31,052  12,319 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั) 19,553  23,176  2,333  10 

รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,553  23,176  33,385  12,329 

เงินมดัจาํค่าเช่า        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั) 2,000  2,000  1,838  1,838 

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

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11)        

บริษทัยอ่ย -  -  291,712  275,904 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั) 13,529  2,010  3,290  1,722 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,529  2,010  295,002  277,626 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั) 39,979  42,188  30,292  34,690 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,979  42,188  30,292  34,690 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31   เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ณ วนัท่ี 30 

เงินให้กูยื้มแก่  ธนัวาคม 2563  ระหว่างงวด  ระหว่างงวด  มิถุนายน 2564 

 บริษัทย่อย         

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จาํกดั  -  8,000  -  8,000 

บริษทั เจเคเอน็ เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั  -  184,427  -  184,427 

รวม  -  192,427  -  192,427 

   

  เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวง

ถาม และไม่มีหลกัประกนั 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 10,283  14,607  10,033  13,107 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 660  280  602  248 

รวม 10,943  14,887  10,635  13,355 

 
    (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 17,381  25,833  16,381  22,450 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,274  560  1,103  496 

รวม 18,655  26,393  17,484  22,946 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 

 มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563  มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 22  812  6,470  4,355 

 คา้งชาํระ         

 นอ้ยกว่า 3 เดือน 2,726  6,364  11,867  4,563 

 3 - 6 เดือน 1,614  -  5,707  85 

 6 - 12 เดือน 1,107  16,000  4,219  1,790 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 13,962  -  1,790  - 

รวม 19,431  23,176  30,053  10,793 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 794,486  946,940  671,035  945,113 

 คา้งชาํระ         

 นอ้ยกว่า 3 เดือน 532,588  312,244  530,721  311,999 

 3 - 6 เดือน 349,237  186,083  349,237  186,083 

 6 - 12 เดือน 200,115  97,452  200,115  97,452 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 25,268  549  25,162  443 

รวม 1,901,694  1,543,268  1,776,270  1,541,090 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (63,110)  (54,274)  (58,145)  (54,168) 

สุทธิ 1,838,584  1,488,994  1,718,125  1,486,922 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,858,015  1,512,170  1,748,178  1,497,715 

        

ลูกหนี้อ่ืน        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,923  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 782  133  32  133 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 122  -  1,409  1,536 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 204  356  -  263 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,108  489  3,364  1,932 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,859,123  1,512,659  1,751,542  1,499,647 
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  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ประกอบดว้ยลูกคา้รายใหญ่ 12 รายแรกคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 97 ของยอดลูกหน้ีการค้าคงค้าง (มียอดรายได้ค่าสิทธิสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 จากลูกหน้ีกลุ่มน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 97 ของยอดรายไดค้่าสิทธิ) โดยลูกคา้ในประเทศ 2 ราย 

ใน 12 รายดงักล่าว เป็นลูกคา้ท่ีไดรั้บการรับรองจากลูกคา้รายใหญ่ท่ีแนะนาํ และพนัธมิตรทางธุรกิจของลูกคา้ 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯคงเหลือสัญญารับประกนัการชาํระหน้ีบางส่วนของลูกหน้ี 3 รายกบั

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง สัญญาส้ินสุดเดือนเมษายน 2564 และอยูร่ะหวา่งกระบวนการต่อสัญญา

กบัสถาบนัการเงิน 

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับ

ลูกหน้ีการคา้คา้งนานเป็นจาํนวน 9 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท) และกลุ่มบริษทัสามารถเก็บเงินบางส่วน

ไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่หลงัส้ินงวดเป็นเงินจาํนวนประมาณ 57 ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งเร่งการเก็บเงิน

จากลูกหน้ีการคา้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต เพื่อนาํเงินท่ีไดม้าใชห้มุนเวียนในการดาํเนินงานและชาํระ

หน้ีสินต่าง ๆ รวมถึงเงินกูย้มืและหุ้นกูท่ี้กาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระ 

 

6.  สินค้าคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 

 มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563  มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 10,133  78  77  78 

งานระหวา่งผลิต 254  -  -  - 

วตัถุดิบ 3,120  -  -  - 

บรรจุภณัฑ ์ 2,632  -  -  - 

สินคา้ระหวา่งทาง 33  -  -  - 

รวม 16,172  78  77  78 
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7.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
        (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั  ทุนเรียกชาํระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน 

  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 

  มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563  มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563  มิถุนายน 2564  ธนัวาคม 2563 

      (ร้อยละ)  (ร้อยละ)     

JKN Global Content Pte. Ltd.  7.6 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ  

7.6 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ  100  100  249,093  249,093 

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

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

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จาํกดั     10,000  10,000  100  100  10,000  10,000 

บริษทั เจเคเอน็ เอม็เอน็บี จาํกดั  34,000  -  51  -  27,000  - 

บริษทั เจเคเอน็ เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั  500,000  -  100  -  1,045,935  - 

รวม          1,512,028  439,093 

 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

  ก) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั เจเคเอน็ เอม็เอน็บี จาํกดั 

  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในประเทศไทย จาํนวนร้อยละ 51 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ 

  ทั้งหมด 

 ข) เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นกบักลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทั ดีเอ็น 

บรอดคาสท ์จาํกดั (“DN”) โดยเขา้ซ้ือหุน้สามญัทั้งหมด จาํนวน 50 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว รวมมูลค่า 5 ลา้นบาท และรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับ

ชาํระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียจากเจา้หน้ีของบริษทัดงักล่าว รวมมูลค่า 2,388 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ

จะตอ้งชาํระคา่ตอบแทนในการรับโอนสิทธิเรียกร้องดงักล่าว เป็นจาํนวนประมาณ 1,055 ลา้นบาท

โดยจ่าย ณ วนัโอนสิทธิ จาํนวน 855 ลา้นบาท และจาํนวน 200 ลา้นบาท ทยอยจ่ายรายเดือน เป็น

ระยะเวลา 3 ปีโดยไม่มีดอกเบ้ีย (จ่ายชาํระในระหว่างงวดจาํนวน 11 ลา้นบาท) ให้แก่เจา้หน้ีของ

บริษทัดงักล่าวรวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ินประมาณ 1,060 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บโอนหุ้นจาก

กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ DN และรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาํระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียจากเจา้หน้ี

ของ DN เรียบร้อยแลว้ จึงทาํให้ DN มีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 

“บริษทั เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จาํกัด” โดยได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

 มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาของหุ้น บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จํากัด 
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 ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัวนัซ้ือกิจการ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอ ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

  (หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพย ์   

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,843 
 ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  4,761 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  18,342 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  184,842 

 ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี  286,964 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ  84 

     ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  19,237 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  7,324 

หน้ีสิน   

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  18,561 

 ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย  134,992 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง  2,415 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนาํส่ง  563 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  4,777 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  5,317 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ  358,772 

หกั ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ   (1,045,935) 

ค่าความนิยม  687,163 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย  1,045,935 

หกั หน้ีสินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง  (185,935) 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ  (3,843) 

กระแสเงินสดจ่ายในการซ้ือกิจการ - สุทธิจาก   
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ  856,157 

 

ณ ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ

หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ การวดัมูลค่าน้ีกาํลังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทาํและจะถูก
ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าน้ี

บริษทัฯจะปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีได้รับ

เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือกิจการ 
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 ค) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมติัการยกเลิก

การเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดใน บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟว่ิง เน็ทเวิร์ค จาํกดั (“JKN Global Living”) 

จากผูถื้อหุ้นของ JKN Global Living ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 และบริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ก่อนหน้าน้ี ทั้งน้ี 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตวัลดความซํ้ าซ้อน 

ในการดําเนินธุรกิจ การท่ีบริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าดําเนินธุรกิจประเภทจําหน่ายผลิตภัณฑ ์

เพื่อสุขภาพและความงาม ตลอดจนสินคา้เพื่อการอุปโภคและบริโภค สามารถต่อยอดธุรกิจของ

บริษทัยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี และสร้างผลประโยชน์ในภาพรวมใหแ้ก่บริษทัฯไดดี้กวา่  

 

8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (งวดหกเดือน)  (งวดปี)  (งวดหกเดือน)  (งวดปี) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีต้นงวด 64,430  79,294  35,551  42,782 

ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 11,221  8,707  5,883  8,358 

ไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 184,842  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (14,765)  (20,016)  (5,766)  (12,041) 

จาํหน่าย (3,195)  (3,555)  (3,195)  (3,548) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด 242,533  64,430  32,473  35,551 

 

  บริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นหลกัประกนัให้แก่เจา้หน้ีตามสัญญาโอน

สิทธิเรียกร้อง (หมายเหตุ 7 ข) 

 

9. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีต้นงวด - 

ไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 286,964 

ค่าตดัจาํหน่าย (7,819) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 279,145 
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  บริษทัย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ เพื่อบริการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (“ใบอนุญาต”) 

จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) โดยมี

ระยะเวลา 15 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572 

 

10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลขิสิทธิ์รายการ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิ

รายการ สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (งวดหกเดือน)  (งวดปี)  (งวดหกเดือน)  (งวดปี) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีต้นงวด 383,870  411,817  383,870  411,817 

ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 384,441  2,023,862  384,441  2,023,862 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,023)  (2,047)  (1,023)  (2,047) 

โอนเขา้ (ออก) (537,559)  (2,049,762)  (537,559)  (2,049,762) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 229,729  383,870  229,729  383,870 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (งวดหกเดือน)  (งวดปี)  (งวดหกเดือน)  (งวดปี) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีต้นงวด 2,714,340  1,447,099  2,719,671  1,452,344 

ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 389,512  60,517  224,821  60,603 

ค่าตดัจาํหน่าย (397,369)  (843,038)  (396,491)  (843,038) 

โอนเขา้ (ออก) 537,559  2,049,762  537,559  2,049,762 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 3,244,042  2,714,340  3,085,560  2,719,671 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  286,655  274,777 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 504,638  83,910  327,676  81,155 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,966  2,010  3,347  2,849 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,926  13,981  32,213  11,914 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 563  -  5,000  - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64,619  64,104  59,092  59,680 

รวม 632,712  164,005  713,983  430,375 

 

12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 755,060 

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (243,973) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 511,087 

 

  รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 414,800 

บวก : กูเ้พิ่มระหวา่งงวด  425,000 

หกั : จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด  (84,740) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 755,060 

 

  ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตาม

อตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 
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13. หุ้นกู้ 
            (หน่วย: พนับาท) 

            งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

            มูลค่าตามบญัชี 

 

ชุดท่ี 

  

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน 

  

จาํนวนหน่วย 

 มูลค่าตราไวต้่อ

หน่วย 

  

อตัราดอกเบ้ีย 

 กาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ีย 

 ณ วนัท่ี 30 

มถุินายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

    (พนัหน่วย)  (บาท)  (ร้อยละต่อปี)       

1  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  270  1,000  7.00  ทุกสามเดือน  -  270,000 

      10 พฤษภาคม 2564 (2 ปี)             

2  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  130  1,000  7.00  ทุกสามเดือน  130,000  130,000 

       12 กรกฎาคม 2564 (2 ปี)             

3  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  400  1,000  6.60  ทุกสามเดือน  400,000  400,000 

   24 เมษายน 2566 (2 ปี 9 เดือน)             

4  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  600  1,000  6.60  ทุกสามเดือน  600,000  600,000 

   1 กนัยายน 2566 (2 ปี 9 เดือน)             

5  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  600  1,000  6.30  ทุกสามเดือน  600,000  - 

    9 ธนัวาคม 2565 (1 ปี 8 เดือน)             

รวม            1,730,000  1,400,000 

หกั: ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี      (13,090)  (10,684) 

หุ้นกู ้- สุทธิ      1,716,910  1,389,316 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (129,965)  (398,751) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      1,586,945  990,565 

  

  หุ้นกูข้องบริษทัฯเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกูใ้ช้เป็นเงิน

ลงทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 

  หุ้นกูด้งักล่าวมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้และมีขอ้กาํหนดเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทาง

การเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 
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14.  หุ้นกู้แปลงสภาพ 

  เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ 

North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 

อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

มูลค่ารวม 1,200 ลา้นบาท 

สกุลเงิน   บาท  

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 24 มกราคม 2568 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดของ

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สามารถไถ่ถอนไดห้ลงัจากวนัท่ี 24 ตุลาคม 2566 สําหรับส่วนท่ีเกิน 

500 ลา้นบาท บริษทัฯสามารถขยายสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ

กาํหนดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหลงัจากวนัท่ี 24 ตุลาคม 2567 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาแปลงสภาพ 1 ปีหลงัวนัท่ีออกหุน้กูจ้นถึงวนัทาํการ 10 วนัก่อนวนัครบกาํหนด 

ราคาแปลงสภาพ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564: 6.7430 บาทต่อหุ้น และขึ้ นอยู่กับ

เหตุการณ์ท่ีระบุในขอ้กาํหนดท่ีทาํให้ตอ้งปรับราคาแปลงสภาพ

เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะ

ไดรั้บเม่ือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกว่าเดิม (31 ธนัวาคม 

2563: 6.9028 บาทต่อหุน้) ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ 

ราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ

มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการ

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้

กูแ้ปลงสภาพ คือ ระหวา่งวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 

2562 ซ่ึงเท่ากบั 6.17 บาทต่อหุน้ 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

 

  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน” กาํหนดให้กิจการท่ีออก

หุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองค์ประกอบของหน้ีสินแยกจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนเพื่อแสดงรายการในงบ

แสดงฐานะการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัฯไดแ้ยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและ

องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้

และดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยู่ขณะนั้น หุ้นกู้แปลงสภาพ - 

องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ

ของหน้ีสิน 
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  หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญั หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุ้นกู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดขึ้น ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้ะ

ไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

  การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูแ้ปลงสภาพสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพสาํหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุ้นกู ้                    

แปลงสภาพ -

องคป์ระกอบท่ี

เป็นหน้ีสิน 

  

ค่าใชจ่้ายใน          

การออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ 

 

 

 

 

 

รวม 

 หุ้นกู ้                   

แปลงสภาพ -

องคป์ระกอบท่ีเป็น

ทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,020,440  (12,813)  1,007,627  176,828 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -  1,482  1,482  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,020,440  (11,331)  1,009,109  176,828 

 

15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

  จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564  

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564  

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 

(งวดปี) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้งวด 19,337  16,650  17,944  15,628 

ไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 5,317  -  -  - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:        

 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,479  2,337  2,371  1,990 

 ตน้ทุนดอกเบ้ีย (144)  350  (138)  326 

 ตน้ทุนบริการในอดีต 479  -  -  - 

 กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

 ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 

(3,028)  

 

-  

 

(2,735)  

 

- 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:        

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดจาก:-        

 ขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ (9,105)  -  (9,085)  - 

 ขอ้สมมติฐานทางการเงิน 1,756  -  1,755  - 

 ปรับปรุงจากประสบการณ์ 3,450  -  4,148   - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายงวด 21,541  19,337  14,260  17,944 
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  กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้     

  สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด 1.19 - 1.97  2.57 - 3.24  1.19  2.57 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 0 - 3  0 - 3  0 - 3  0 - 3 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 22 - 35  5 - 13  22  5 

 

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1%  ลดลง 1%  เพ่ิมขึ้น 1%  ลดลง 1% 

อตัราคิดลด  (1,200)   1,350   (999)   1,120  

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน  1,376    (1,243)   1,162    (1,053) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (1,325)   709    (1,114)   685  

 

16. ทุนเรือนหุ้น  

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 390,670,377.50 บาท 

โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจาํหน่ายรวมทั้งส้ิน 121,499,079 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท และอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 2,059,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

390,670,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 392,730,293.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จาํนวนไม่เกิน 4,119,832 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี

ใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ 

 

17. เงินปันผล 

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จดัสรรเงิน

กาํไรสะสมเพื่อเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 12.7 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของ

ปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.2070 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 125.7 ลา้นบาท โดยกาํหนดการจ่ายปันผลเป็น

เงินสดในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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18. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้ ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล  (431)   24,367   (531)  24,367 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

(541) 

 

318 

  

  (498) 

 

336 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุน (972)  24,685  (1,029)  24,703 

 
    (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 28,104  56,454  28,004  56,454 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

(1,178) 

 

(3,501) 

  

(983) 

 

(3,624) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 26,926  52,953  27,021  52,830 

 

  จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจาก         

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

780 

 

- 

  

636 

 

- 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 780  -  636  - 
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  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มถิุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                    11,650  10,855  11,629  10,834 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,183  3,868  2,853  3,589 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง                             

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 

598 

 

178 

  

598 

 

178 

สัญญาเช่า 226  173  226  173 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ (5,431)  (5,246)  (5,431)  (5,246) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 10,226  9,828  9,875  9,528 

 

19. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน

ระหวา่งงวด                        

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออก

อยู่ในระหว่างงวด กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั

เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ 

ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  

จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุ้น 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 61,280  84,989  607,498  607,498  0.10  0.14 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด            

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 14) 9,045  -  177,962  -     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 70,325  84,989  785,460  607,498  0.09  0.14 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด  

จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (3,760)  99,434  607,498  607,498  (0.01)  0.16 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด            

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 14) 9,045  -  177,962  -     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 5,285  99,434  785,460  607,498  (0.01)  0.16 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  

จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุ้น 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 160,794  180,253  607,498  607,498  0.26  0.30 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด            

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 14) 17,987  -  177,962  -     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 178,781  180,253  785,460  607,498  0.23  0.30 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  

จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุ้น 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 107,932  212,908  607,498  607,498  0.18  0.35 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด            

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 14) 17,987  -  177,962  -     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 125,919  212,908  785,460  607,498  0.16  0.35 

 

  ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัสําหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมถวัเฉล่ียของหุ้น

สามญัของบริษทัฯ 
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20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

  ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ธุรกิจขายสิทธิ 

• ธุรกิจบริการโฆษณา 

• ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ 

• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มบริษทัประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

  การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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  ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจขายสิทธิ  ธุรกิจบริการโฆษณา  ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้  ธุรกิจอ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน  การตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายได ้                            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                            

 - ขายในประเทศ 238  346  3  4  8  -  -  -  249  350  -  -  249  350 

 - ขายต่างประเทศ 183  100  -  -  -  -  -  -  183  100  -  -  183  100 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 10  8  4  10  -  -  3  1  17  19  (17)  (13)  -  6 

รวมรายได ้ 431  454  7  14  8  -  3  1  449  469  (17)  (13)  432  456 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 220  216  (45)  (4)  2  -  3  1  180  213  (9)  (5)  171  208 

รายไดอ่ื้น                         14  8 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน                         11  - 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริการ                         (17)  (7) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร                         (62)  (39) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน                         -  (19) 

ตน้ทุนทางการเงิน                         (57)  (41) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                         1  (25) 

กาํไรสาํหรับงวด                         61  85 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจขายสิทธิ  ธุรกิจบริการโฆษณา  ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้  ธุรกิจอ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน  การตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายได ้                            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                            

 - ขายในประเทศ 490  627  7  8  8  -  -  -  505  635  -  -  505  635 

 - ขายต่างประเทศ 346  236  -  -  -  -  -  -  346  236  -  -  346  236 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 15  17  11  13  -  -  4  2  30  32  (26)  (26)  4  6 

รวมรายได ้ 851  880  18  21  8  -  4  2  881  903  (26)  (26)  855  877 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 438  399  (62)  (13)  2  -  4  2  382  388  (9)  (10)  373  378 

รายไดอ่ื้น                         21  12 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน                         24  28 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริการ                         (29)  (11) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร                         (103)  (96) 

ตน้ทุนทางการเงิน                         (99)  (78) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้                         (27)  (53) 

กาํไรสาํหรับงวด                         160  180 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

  กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดง

อยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 

 ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้รายใหญ่  

  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 4 

ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 636 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 76 ของรายไดค้่าสิทธิของกลุ่มบริษทั 

 

21.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 12 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือค่าสิทธิรายการ (เฉพาะกิจการ จาํนวน 12 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ) 

 

      21.2     ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กุล่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั

ปฏิบติัตามสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 123.11 ลา้นบาท และคํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.39 ลา้น

บาท 

 

21.3  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการ 

  กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารสํานักงาน 

เช่าพื้นท่ีโฆษณา บริการขึ้ นช่องดาวเทียม บริการโครงข่ายโทรทัศน์ บริการส่วนกลาง ระบบ

สาธารณูปโภค  และยานพาหนะ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

  กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานและ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระ        

ภายใน 1 ปี 69  14  14  10 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 51  5  4  4 
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  ตามคาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 4/2562   กาํหนดให้สาํนกังาน กสทช. นาํเงิน

ท่ีไดรั้บจากการจดัสรรคล่ืนความถ่ีไปทดแทน ชดใช ้หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูรั้บใบอนุญาตช่อง

รายการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเช่าโครงข่ายโทรทศัน์

ประเภทใช้คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาตท่ี

เหลืออยู่ ซ่ึงจาํนวนเงินดังกล่าวได้รวมอยู่ในภาระผูกพนัในงบการเงินรวม จาํนวน 82.8 ลา้นบาท 

(ภายใน 1 ปี จาํนวน 43.2 ลา้นบาท และมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จาํนวน 39.6 ลา้นบาท) 

 

21.4 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาใหบ้ริการระยะยาว 

  บริษทัฯได้ทาํสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใช้เคร่ืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดย

ภายใต้เง่ือนไขตามสัญญาค่าสิทธิบริษทัฯต้องจ่ายค่าสิทธิตามอัตราท่ีระบุในสัญญาดังกล่าวเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 

22.  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือค่าสิทธิรายการเป็น

เงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี  

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
สกุลเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน   หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

  

วนัท่ี 30  

มถุินายน 2564 

 

 

วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 

 

วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563  

วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 

 

วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา  28.15  22.87  7.05  2.65  32.05  30.04 

 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

      อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา   

สกุลเงิน  จาํนวนท่ีซ้ือ  จาํนวนท่ีขาย  จาํนวนท่ีซ้ือ  จาํนวนท่ีขาย  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

เหรียญสหรัฐอเมริกา  0.36  2.64  31.17  30.11 - 31.81  2 กนัยายน 2564 -                    

30 ธนัวาคม 2564 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

      อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา   

สกุลเงิน  จาํนวนท่ีซ้ือ  จาํนวนท่ีขาย  จาํนวนท่ีซ้ือ  จาํนวนท่ีขาย  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

เหรียญสหรัฐอเมริกา  1.30  0.73  30.43 - 31.27  30.07 - 30.18  21 มกราคม 2564 -                    

15 พฤศจิกายน 2564 
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23.   มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน    

  เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระ

หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้

อย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบัลกัษณะของ

เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑก์ารวดั

มูลค่าท่ีเหมาะสม 

 

24.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

24.1  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นกบักลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทั เอ็มเอ็น 

เบฟเวอเรจ จาํกดั โดยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมด จาํนวน 557,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้น

ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว รวมมูลค่า 76.5 ลา้นบาท จึงทาํให้ บริษทั เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกดั มีสถานะ

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

24.2 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2564 เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี และมีอาย ุ2 ปี 9 เดือน กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงิน

ตน้หุ้นกูมี้กาํหนดชาํระในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งจาํนวน หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผู ้

ลงทุนรายใหญ่ โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีใชเ้ป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 

  

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล  

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 
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