
 

 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

  

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น   

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตลูกหน้ีการคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่าง
กาลขอ้ 6 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีคงคา้งท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 

1,862 ลา้นบาท  โดยยอดลูกหน้ีคงคา้งดงักล่าวมีจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญัอยา่งมากต่องบการเงินและลูกหน้ีการคา้

มีจาํนวนท่ีมากกวา่ยอดรายไดค่้าสิทธิซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั (รายไดค่้าสิทธิท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ซ่ึงมีจาํนวน 437 ลา้นบาท และรายไดค่้าสิทธิ

สาํหรับปี 2564 จาํนวนเงิน 1,662 ลา้นบาท) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็นลูกหน้ี

ท่ีคา้งชาํระเกินระยะเวลาท่ีกาํหนดเป็นส่วนใหญ่ แต่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัประเมินว่าไม่มีความจาํเป็นในการ
ตั้งผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีไดต้ั้งสาํรองไปแลว้ตามนโยบายของกลุ่มบริษทั  

เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีความมัน่ใจในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเหล่านั้นทั้งหมดโดยประเมินจากประสบการณ์จาก

การประกอบธุรกิจและหลกัการประมาณการอยา่งดีท่ีสุดภายใตส้ภาวะปัจจุบนั ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัการติดตามและ
เรียกเกบ็หน้ีในอนาคต หากกลุ่มบริษทัไม่สามารถเรียกชาํระจากลูกหน้ีได ้กลุ่มบริษทัอาจเกิดขาดทุนไดใ้นอนาคต   

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 
 

 
 

 

(นางสาววนันิสา  งามบวัทอง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

 

 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 135,193              99,817               88,934               63,503               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 1,861,831           1,765,092           1,766,473           1,614,800           
สินคา้คงเหลือ 7 25,288               23,915               -                     77                      
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 10,000               -                     548,540              466,775              
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 207,739              160,102              131,651              121,134              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 178                    166                    178                    166                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 89,856               103,537              33,854               44,960               
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,330,085           2,152,629           2,569,630           2,311,415           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 31,142               31,134               31,122               31,114               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                     -                     1,587,436           1,587,436           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 15,646               18,699               -                     -                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 408,156              414,997              15,417               17,558               
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 42,147               45,482               37,142               40,220               
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 14 367,858              347,808              367,858              347,808              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 14 3,965,327           3,465,202           3,149,805           3,107,178           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - เคร่ืองหมายการคา้ 25,565               26,260               -                     -                     
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 15 28,906               30,443               12,897               13,320               
ค่าความนิยม 9 665,960              665,960              -                     -                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 179,871              186,066              8,415                 7,485                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5 24,852               23,608               2,737                 2,342                 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,755,430           5,255,659           5,212,829           5,154,461           

รวมสินทรัพย์ 8,085,515           7,408,288           7,782,459           7,465,876           

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์
พนับาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 199,458              100,000              199,458              100,000              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 788,938              475,592              522,176              566,502              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     17,211               17,299               

หุ้นกูร้ะยะสั้น 17 298,615              297,622              298,615              297,622              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 273,660              282,000              273,660              282,000              

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 895,650              596,349              895,650              596,349              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 20 13,348               13,175               12,397               12,236               

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 61,525               60,793               61,525               60,793               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,282               -                     11,282               -                     

เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 1,983                 1,983                 1,983                 1,983                 

รายไดร้อตดับญัชี 6                        3,860                 6                        3,860                 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 13,566               14,145               8,664                 7,938                 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอน าส่ง 7,221                 4,665                 7,221                 4,665                 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                     260                    -                     260                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,457                 10,703               24                      23                      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,572,709           1,861,147           2,309,872           1,951,530           
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ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 21 1,011,380           1,010,620           1,011,380           1,010,620           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 335,530              400,820              335,530              400,820              
หุ้นกูร้ะยะยาว 19 1,292,181           1,292,062           1,292,181           1,292,062           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5, 20 26,408               29,744               22,211               25,305               
หน้ีสินตามสญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง 72,034               87,720               72,034               87,720               
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 15,944               16,446               14,181               15,039               
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,753,477           2,837,412           2,747,517           2,831,566           

รวมหน้ีสิน 5,326,186           4,698,559           5,057,389           4,783,096           
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 23
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 908,160,587 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 454,080              454,080              
หุ้นสามญั 785,460,587 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 392,730              392,730              

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 607,498,256 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 303,749              303,749              303,749              303,749              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,022,482           1,022,482           1,022,482           1,022,482           
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 21 176,828              176,828              176,828              176,828              
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 45,142               45,142               45,142               45,142               
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,197,230           1,142,847           1,176,869           1,134,579           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,028) (8) -                     -                     
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 2,744,403           2,691,040           2,725,070           2,682,780           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,926               18,689               -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,759,329           2,709,729           2,725,070           2,682,780           
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 8,085,515           7,408,288           7,782,459           7,465,876           

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ - ขายสินคา้ 20,379               -                     -                     -                     
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ - การให้บริการ 4,543                 9,004                 181                    2,731                 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ - ค่าสิทธิ 437,020             414,003             310,989             419,281             
รายไดอ่ื้น 3,978                 19,518               3,296                 20,347               
รวมรายได้ 465,920             442,525             314,466             442,359             

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 12,555               -                     -                     -                     
ตน้ทุนการให้บริการ 69,657               19,047               126                    12,649               
ตน้ทุนค่าสิทธิ 172,079             201,563             172,079             201,563             
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 28,566               12,450               2,441                 12,600               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 47,997               40,685               31,304               34,420               
รวมค่าใชจ่้าย 330,854             273,745             205,950             261,232             

ก าไรจากการด าเนินงาน 135,066             168,780             108,516             181,127             
รายไดท้างการเงิน 57                      246                    8,310                 241                    
ตน้ทุนทางการเงิน (63,537) (41,725) (63,748) (41,628)
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมคา้ 10.2 (3,053) -                     -                     -                     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 68,533               127,301             53,078               139,740             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (17,913) (27,898) (10,788) (28,050)
ก าไรส าหรับงวด 50,620               99,403               42,290 111,690             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,020) 9,236 -                     -                     

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     3,119 -                     2,546 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (1,020) 12,355 -                     2,546 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 49,600               111,758             42,290 114,236             

หมายเหตุ
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 

2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 54,383               99,512               42,290               111,690             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,763) (109) -                     -                     

50,620               99,403               42,290 111,690             

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 53,363               111,867             42,290               114,236             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,763) (109) -                     -                     

49,600               111,758             42,290 114,236             

ก าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 25

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.09 0.16 0.07 0.18 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.08 0.14 0.07 0.15 

หมายเหตุ
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ผลต่างจากการแปลง ส่วนต ่ากว่าทุนจากการ ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - จดัสรรแลว้ - ค่างบการเงินท่ีเป็น รวมธุรกิจภายใต้ รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ

ช าระแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั องคป์ระกอบเป็นทุน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุมของบริษทัยอ่ย รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 303,749               1,022,482           176,828                   45,142                    1,142,847            6,096                       (6,104) (8) 2,691,040                18,689                          2,709,729                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                       -                      -                           -                          54,383                  -                           -                             -                           54,383                     (3,763) 50,620                     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                      -                           -                          -                       (1,020) -                             (1,020) (1,020) -                                (1,020)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 303,749               1,022,482           176,828                   45,142                    1,197,230            5,076 (6,104) (1,028) 2,744,403                14,926                          2,759,329                

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 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                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                       -                      -                           -                          99,512                  -                           -                             -                           99,512                     (109) 99,403                     

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                      -                           -                          3,119                    9,236                       -                             9,236                       12,355                     -                                12,355                     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการ -                       -                      -                           -                          -                       -                           -                             -                           -                           17,000                          17,000                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 303,749               1,022,482           176,828                   45,142                    1,189,308            (9,683) (6,104) (15,787) 2,721,722                16,891                          2,738,613                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

ก าไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

พนับาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - จดัสรรแลว้ - รวม
ช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั องคป์ระกอบเป็นทุน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 303,749                1,022,482             176,828                   45,142                    1,134,579            2,682,780               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ก าไรส าหรับงวด -                        -                       -                          -                          42,290                 42,290                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 303,749                1,022,482             176,828                   45,142                    1,176,869            2,725,070               

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 303,749                1,022,482             176,828                   45,142                    1,146,667            2,694,868               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ก าไรส าหรับงวด -                        -                       -                          -                          111,690               111,690                  
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                       -                          -                          2,546                   2,546                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 303,749                1,022,482             176,828                   45,142                    1,260,903            2,809,104               

หมายเหตุ

ก าไรสะสม 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 68,533 127,301 53,078 139,740 

รายการปรับปรุงกระทบก าไรส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 13,379 7,680 5,233 5,257 

ค่าตดัจ าหน่าย 212,585 196,174 172,031 196,131 

ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -     1,103 -     1,103 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 7,336 787 4,545 787 

ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมคา้ 3,053 -     -     -     

ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 4,174 2,257 4,174 2,257 

ค่าใชจ่้าย (กลบัรายการ) ผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 1,294 (629) 938 (1,390)

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,452 (15,113) 7,287 (15,113)

ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (272) 624 (272) 624 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 58,892 38,952 58,822 38,855 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 371,426           359,136           305,836           368,251           

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (115,048) (125,523) (172,026) (136,906)          

สินคา้คงเหลือ (1,373) (949) 77 1                      

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน (47,637) (4,971) (10,517) (3,994)              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,042 (5,819) 11,106 (5,940)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,244) (20) (394) (20)

 - 10 -
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (297,459) (74,280) (158,591) (69,736)            
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (579) 2,005 726 1,577               
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอน าส่ง 2,556 730 2,556 717                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,246) (1,420) -    20                    

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (73,562) 148,889 (21,227) 153,970 
จ่ายดอกเบ้ีย (56,329) (40,816)            (56,329) (40,816)            
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,796) -     (1,796) -     
จ่ายภาษีเงินได้ (5,796) (10,932)            (435) (7,771)              

รวมเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (137,483) 97,141 (79,787) 105,383 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสุทธิในการซ้ือกิจการ/เงินลงทุนบริษทัยอ่ย -    -     -    (27,000)            
เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง (16,500) -     (16,500) -     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
ในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการ -    17,000 -     -     

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,203)              (814)                 (14) (704)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -    1,383 -    1,383 
จ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการและ
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ (115,529) (122,760)          (115,826) (122,769)          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - เคร่ืองหมายการคา้ -    (17,000) -     -     
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ -    (126)                 -     -     
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (10,000) -     (81,765) (5,000)
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (8) (2,517)              (8) (2,517)              
รวมเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (145,240) (124,834) (214,113) (156,607)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 99,458 -     99,458 -     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -     -     (88) -     

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (73,630) (31,950)            (73,630) (31,950)            

เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้ 297,000 -     297,000 -     

เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,709) (3,431) (3,409) (2,948)

รวมเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 319,119 (35,381) 319,331 (34,898)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,020) 9,236 -                  -                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ 35,376 (53,838) 25,431 (86,122)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ตน้งวด 99,817             807,091           63,503             760,208           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด 135,193           753,253           88,934             674,086           

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า -     2,078               -     2,078               
เจา้หน้ีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     -     220,288 -     
ซ้ือลิขสิทธ์ิรายการแต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 615,000 286,767           118,459           286,767           

 - 12 -
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

   บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 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 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

 2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามกลุ่ม

บริษทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ัง

ล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์

ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบ

การเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

    งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี
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 2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  ก) งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 

ดงัต่อไปน้ี 
    จดัตั้งข้ึนใน  สัดส่วนการลงทุน 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

      2565  2564 

      (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

JKN Global Content Pte. Ltd.  ตวัแทนซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ  สิงคโปร์  100  100 

บริษทั เจเคเอน็ แชนเนล จาํกดั  ผลิตรายการ ใหเ้ช่าสตูดิโอ ใหเ้ช่า           

คอสตูม ใหบ้ริการจดังานอีเวน้ท ์      

และบริหารจดัการศิลปิน 

 

 

 

ไทย  100  100 

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จาํกดั  ตวัแทนขายโฆษณา  ไทย  100  100 

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จาํกดั  ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน ์  ไทย  100  100 

บริษทั เจเคเอน็ เอม็เอน็บี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล ์

 ไทย  80.4  80.4 

บริษทั เจเคเอน็ เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั  ใหบ้ริการสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล และการ

ผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพื่อสุขภาพ 

ความงาม และสินคา้อุปโภคบริโภค 

 ไทย  100  100 

บริษทั เอม็เอน็ เบฟเวอเรจ จาํกดั  ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์

 ไทย  60  60 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม - ถือโดย  

    บริษทั เจเคเอน็ เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั 

        

บริษทั ควอตโทร พี จาํกดั  ไม่ดาํเนินกิจการ  ไทย  100  100 

 

ข) บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษัทนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษัท  

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   
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ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมระหวา่งกาลน้ีแลว้  

2.3 บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

2.4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

   งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    

 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลาย

ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้

มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรน

ในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

4. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีการแพร่

ระบาดอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เศรษฐกิจยงัมีการชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้

ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
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5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  ลา้นบาท  

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

  2565  2564  2565  2564   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)           

รายไดจ้ากการขายสิทธิ  -  -  4  5  ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น  -  -  -  1  ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย  -  -  -  4  ราคาตามสัญญา 

รายไดท้างการเงิน  -  -  8  -  อตัราตามสัญญา 

           
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

รายไดจ้ากการขาย  6  -  -  -  ราคาตามสัญญา 

รายไดจ้ากการบริการ  -  4  -  2  ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย  6  3  6  3  ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าบริการจ่าย  2  5  2  4  ราคาตามสัญญา 
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  ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มี

รายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

 มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)        

บริษทัยอ่ย -  -  319,778  183,209 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 11,337  5,158  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,337  5,158  319,778  183,209 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  1,800  1,800 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - เงินจ่ายลว่งหนา้  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,800  1,800 

เงินมดัจาํค่าเช่า        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,940  1,940  1,940  1,940 

รวมเงินมดัจาํค่าเช่า 1,940  1,940  1,940  1,940 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16)        

บริษทัยอ่ย -  -  303,636  301,365 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 8,734  5,505  7,128  3,602 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,734  5,505  310,764  304,967 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 29,053  31,585  29,053  31,585 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,053  31,585  29,053  31,585 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ

การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31   เพิ่มข้ึน  ลดลง  ณ วนัท่ี 31 

เงินให้กูย้มืแก่  ธนัวาคม 2564  ระหวา่งงวด  ระหวา่งงวด  มีนาคม 2565 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั         

บริษทั เจเคเอน็ ไฮ ช็อปป้ิง จาํกดั  -  10,000  -  10,000 

รวม  -  10,000  -  10,000 

 

  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31   เพิ่มข้ึน  ลดลง  ณ วนัท่ี 31 

เงินให้กูย้มืแก่  ธนัวาคม 2564  ระหวา่งงวด  ระหวา่งงวด  มีนาคม 2565 

 บริษัทย่อย         

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

บริษทั เจเคเอน็ เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั  435,625  87,500         (25,335)  497,790 

บริษทั เจเคเอน็ เอม็เอน็บี จาํกดั  9,950  -        -  9,950 

บริษทั เอม็เอน็ เบฟเวอเรจ จาํกดั  13,200  19,600  -  32,800 

รวม  466,775  107,100  (25,335)  548,540 

   

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 - 7.60 ต่อ

ปี มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และไม่มีหลกัประกนั  

  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 19 - 

 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และการ

เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31   เพิ่มข้ึน  ลดลง  ณ วนัท่ี 31 

เงินกูย้มืจาก  ธนัวาคม 2564  ระหวา่งงวด  ระหวา่งงวด  มีนาคม 2565 

 บริษัทย่อย         

บริษทั เจเคเอน็ แชนเนล จาํกดั  13,700  -  -  13,700 

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จาํกดั  3,599  -  (88)  3,511 

รวม  17,299  -  (88)  17,211 

   

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.62  

ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และไม่มีหลกัประกนั 

 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการนาํเงินฝากธนาคารไปคํ้าประกนัใหแ้ก่บริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึงสาํหรับใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัปฏิบติัตามสญัญาเป็นจาํนวนเงิน 6.86 ลา้นบาท 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
    พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,420  7,098  6,231  11,149 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 351  613  326  501 

รวม 8,771  7,711  6,557  11,650 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

 มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,727  4,310  136,056  123,360 

 คา้งชาํระ         

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 70  -  131,040  21,654 

 3 - 6 เดือน -  16  24,236  14,377 

 6 - 12 เดือน     16  -  16,217  19,206 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -  -  9,084  2,023 

รวม 10,813  4,326  316,633  180,620 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 814,631  994,898  570,220  744,044 

 คา้งชาํระ         

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 334,073  97,538  231,386  22,107 

 3 - 6 เดือน 197,650  198,222  143,218  196,277 

 6 - 12 เดือน 398,474  524,579  386,924  514,908 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 166,896  1,013  166,789  908 

รวม 1,911,724  1,816,250  1,498,537  1,478,244 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (65,441)  (58,105)  (51,842)  (47,297) 

สุทธิ 1,846,283  1,758,145  1,446,695  1,430,947 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,857,096  1,762,471  1,763,328  1,611,567 

        

ลูกหนีอ่ื้น        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,923  1,923 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,690  497  -  - 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 524  832  1,222  666 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,521  1,292  -  644 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 4,735  2,621  3,145  3,233 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,861,831  1,765,092  1,766,473  1,614,800 
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  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ประกอบดว้ยลูกคา้รายใหญ่ 12 รายแรกคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 98 ของยอดลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (มียอดรายไดค่้าสิทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 จากลูกหน้ีกลุ่มน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายไดค่้าสิทธิ) โดยลูกคา้ในประเทศ 2 ราย 

ใน 12 รายดงักล่าว เป็นลูกคา้ท่ีไดรั้บการรับรองจากลูกคา้รายใหญ่ท่ีแนะนาํ และพนัธมิตรทางธุรกิจของลูกคา้ 

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับ

ลูกหน้ีการคา้คา้งนานเป็นจาํนวน 7.34 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ:  4.55 ลา้นบาท) และกลุ่มบริษทัสามารถเก็บเงิน

บางส่วนไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่หลงัส้ินงวดเป็นเงินจาํนวนประมาณ 180 ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งเร่ง

การเก็บเงินจากลูกหน้ีการค้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต เพื่อนําเงินท่ีได้มาใช้หมุนเวียนในการ

ดาํเนินงานและชาํระหน้ีสินต่าง ๆ รวมถึงเงินกูย้มืและหุน้กูท่ี้กาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระ 

 

7.  สินค้าคงเหลือ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

 มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 17,478  16,556  -  77 

งานระหวา่งผลิต 230  314  -  - 

วตัถุดิบ 3,482  3,822  -  - 

บรรจุภณัฑ ์ 4,098  3,223  -  - 

รวม 25,288  23,915  -  77 

 

8.  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากสถาบนั

การเงิน และนาํไปคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัตามสญัญาใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

 

 

  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 22 - 

 

 

9.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

           9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั  

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

(พนับาท)  

สัดส่วนการลงทุน 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

ราคาทุน 

(พนับาท) 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564 

      (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  34,000  80.4  80.4  27,000  27,000 

บริษทั เจเคเอน็ เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั  500,000  500,000  100  100  1,049,983  1,049,983 

บริษทั เอม็เอน็ เบฟเวอเรจ จาํกดั  93,000  93,000  60  60  77,360  77,360 

หกั: ค่าเผ่ือดอ้ยค่าเงินลงทุนใน 

 บริษทัยอ่ย 

         

(6,000)  (6,000) 

รวม          1,587,436  1,587,436 

 

 9.2 ค่าความนิยม 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

ค่าความนิยมตน้งวด 665,960  - 

บวก: เพิ่มในระหวา่งงวด -  665,960 

หกั:  ดอ้ยค่า -  - 

ค่าความนิยม - สุทธิ 665,960  665,960 
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10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 10.1 รายละเอียดของการร่วมคา้ 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย  

    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย 

    ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

    มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564 

ถือหุน้โดยบริษทั เจเคเอน็ เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั               

บริษทั เจเคเอน็ ไฮ ช็อปป้ิง จาํกดั  การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคา้

ทางไปรษณียโ์ทรทศัน์วิทย ุและ

โทรศพัท ์

 51  51  24,900  24,900  15,646  18,699 

รวม        24,900  24,900  15,646  18,699 

  
 10.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในการร่วมคา้ 

  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
  พนับาท 

ช่ือบริษทั  2565  2564 

บริษทั เจเคเอน็ ไฮ ช็อปป้ิง จาํกดั                        (3,053)  - 

รวม                        (3,053)  - 
  

11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สรุปไดด้งัน้ี 

    พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (งวดสามเดือน)  (งวดปี)  (งวดสามเดือน)  (งวดปี) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 414,997  58,025  17,558  29,147 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 3,203  18,683  14  2,496 

ไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -  380,598  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (10,044)  (34,403)  (2,155)  (9,862) 

จาํหน่าย -  (7,906)  -  (4,223) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด 408,156  414,997  15,417  17,558 
 
  บริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัให้แก่เจา้หน้ีตามสัญญาโอน

สิทธิเรียกร้อง  
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12. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สรุปไดด้งัน้ี 

    พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (งวดสามเดือน)  (งวดปี)  (งวดสามเดือน)  (งวดปี) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 45,482  47,537  40,220  40,227 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  14,616  -  11,536 

ไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -  2,824  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (3,335)  (13,028)  (3,078)  (11,543) 

เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจาํหน่าย -  (6,467)  -  - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด 42,147  45,482  37,142  40,220 
  
  กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพย ์ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารสํานกังาน และยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4 - 6 ปี 
 
13. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี  

  บริษทัย่อยไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ เพื่อบริการโทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (“ใบอนุญาต”) 

จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) โดยมี

ระยะเวลา 15 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572 มูลค่า ณ วนัซ้ือกิจการมีมูลค่า

ยติุธรรมเท่ากบัศูนยบ์าท 
 
14. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลขิสิทธ์ิรายการ 

       รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิ

รายการ สรุปไดด้งัน้ี 
     พนับาท 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (งวดสามเดือน)  (งวดปี)  (งวดสามเดือน)  (งวดปี) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 347,808  383,870  347,808  383,870 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 158,438  844,275  158,438  844,275 

ค่าตดัจาํหน่าย (512)  (2,047)  (512)  (2,047) 

โอนออก (137,876)  (878,290)  (137,876)  (878,290) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด 367,858  347,808  367,858  347,808 
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   พนับาท 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (งวดสามเดือน)  (งวดปี)  (งวดสามเดือน)  (งวดปี) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 3,465,202  2,714,340  3,107,178  2,719,672 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 572,091  677,041  75,847  270,487 

ค่าตดัจาํหน่าย (209,842)  (804,469)  (171,096)  (761,271) 

โอนเขา้ 137,876  878,290  137,876  878,290 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด 3,965,327  3,465,202  3,149,805  3,107,178 
 
15. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์  

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ สรุปไดด้งัน้ี 
    พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (งวดสามเดือน)  (งวดปี)  (งวดสามเดือน)  (งวดปี) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 30,443  16,142  13,320  15,134 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน -  154  -  - 

ไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -  19,268  -  - 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,537)  (5,104)  (423)  (1,814) 

ขายและตดัจาํหน่าย -  (17)  -  - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายงวด 28,906  30,443  12,897  13,320 
 
16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 512  810  303,232  301,230 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 641,256  341,690  121,714  163,145 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,222  4,695  7,185  3,659 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 63,942  51,599  32,106  27,162 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  347  78 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,006  76,798  57,592  71,228 

รวม 788,938  475,592  522,176  566,502 
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17. หุ้นกู้ระยะส้ัน 
            พนับาท 

            งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

            มูลค่าตามบญัชี 

 

ชุดท่ี 

  

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน 

  

จาํนวนหน่วย 

 มูลค่าตราไวต่้อ 

หน่วย 

  

อตัราดอกเบ้ีย 

 กาํหนดชาํระ 

ดอกเบ้ีย 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

    (พนัหน่วย)  (บาท)  (ร้อยละต่อปี)       

3/2564  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  300  1,000  5.65  ทุกสามเดือน  300,000  300,000 

      1 กรกฎาคม 2565 (8 เดือน)             

รวม            300,000  300,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี      (1,385)  (2,378) 

หุน้กู ้- สุทธิ      298,615  297,622 

  
  หุน้กูร้ะยะสั้นของบริษทัเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูใ้ชเ้ป็น

เงินลงทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 

  หุ้นกู้ระยะสั้ นดังกล่าวมีข้อกาํหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ และมีข้อกาํหนดเร่ืองการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 
 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  609,190  682,820 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (273,660)  (282,000) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  335,530  400,820 
 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (งวดสามเดือน)  (งวดปี) 

ยอดคงเหลือตน้งวด  682,820  414,800 

บวก: กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด   -  450,000 

หกั: จ่ายชาํระคืนระหว่างงวด  (73,630)  (181,980) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  609,190  682,820 
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  ภายใตส้ัญญาเงินกูก้ลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตาม

อตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

 

19. หุ้นกู้ระยะยาว 
            พนับาท 

            งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

            มูลค่าตามบญัชี 

 

ชุดท่ี 

  

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน 

  

จาํนวนหน่วย 

 มูลค่าตราไว้

ต่อหน่วย 

  

อตัราดอกเบ้ีย 

 กาํหนดชาํระ 

ดอกเบ้ีย 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

    (พนัหน่วย)  (บาท)  (ร้อยละต่อปี)       

1/2563  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  400  1,000  6.60  ทุกสามเดือน  400,000  400,000 

   24 เมษายน 2566 (2 ปี 9 เดือน)             

2/2563  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  600  1,000  6.60  ทุกสามเดือน  600,000  600,000 

   1 กนัยายน 2566 (2 ปี 9 เดือน)             

1/2564  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  600  1,000  6.30  ทุกสามเดือน  600,000  600,000 

    9 ธนัวาคม 2565 (1 ปี 8 เดือน)             

2/2564  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  300  1,000             6.25  ทุกสามเดือน  300,000  300,000 

   9 มกราคม 2566 (1 ปี 6 เดือน)             

1/2565  ทั้งจาํนวนในวนัท่ี  300  1,000             6.55  ทุกสามเดือน  300,000  - 

   15 มีนาคม 2567 (2 ปี 1 เดือน)             

รวม            2,200,000  1,900,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี      (12,169)  (11,589) 

หุน้กู ้- สุทธิ      2,187,831  1,888,411 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (895,650)  (596,349) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      1,292,181  1,292,062 

  

  หุน้กูร้ะยะยาวของบริษทัเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูใ้ชเ้ป็น

เงินลงทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 

  หุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าวมีขอ้กาํหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ และมีข้อกาํหนดเร่ืองการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 
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20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหว สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (งวดสามเดือน)  (งวดปี)  (งวดสามเดือน)  (งวดปี) 

ยอดยกมาตน้งวด 42,919  45,721  37,541  38,223 

การไดม้าจากการซ้ือกิจการ -  2,859  -  - 

เพิ่มข้ึน  -  13,342  -  10,262 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญา -  (6,717)  -  - 

เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย 546  2,440  476  2,062 

เงินจ่ายชาํระ (3,709)  (14,726)  (3,409)  (13,006) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 39,756  42,919  34,608  37,541 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (13,348)  (13,175)  (12,397)  (12,236) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 

 ชาํระในหน่ึงปี 26,408  29,744  22,211  25,305 

 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน สําหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  3,335  3,078 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า  546  476 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  1,367  1,203 

 รวม  5,248  4,757 
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21.  หุ้นกู้แปลงสภาพ 

  เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ 

North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 

อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

มูลค่ารวม 1,200 ลา้นบาท 

สกลุเงิน   บาท  

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 24 มกราคม 2568 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดของ

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สามารถไถ่ถอนไดห้ลงัจากวนัท่ี 24 ตุลาคม 2566 สาํหรับส่วนท่ีเกิน 

500 ลา้นบาท บริษทัสามารถขยายสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ

กาํหนดของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพหลงัจากวนัท่ี 24 ตุลาคม 2567 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาแปลงสภาพ 1 ปีหลงัวนัท่ีออกหุน้กูจ้นถึงวนัทาํการ 10 วนัก่อนวนัครบกาํหนด 

ราคาแปลงสภาพ ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2565: 6.7430 บาทต่อหุ้น และข้ึนอยู่กับ

เหตุการณ์ท่ีระบุในขอ้กาํหนดท่ีทาํให้ตอ้งปรับราคาแปลงสภาพ

เพื่อไม่ใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะ

ไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไปกว่าเดิม (31 ธนัวาคม 

2564: 6.7430 บาทต่อหุน้) ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ 

ราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ของหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 

15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้

เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกหุน้

สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลง

สภาพ คือ ระหวา่งวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 

ซ่ึงเท่ากบั 6.17 บาทต่อหุน้ 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 
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  บริษทัปรับสิทธิหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 วนัท่ี 17  

มีนาคม 2564 

 วนัท่ี 26  

เมษายน 2565 

 วนัท่ี 5 

พฤษภาคม 2565 

 วนัท่ี 12  

พฤษภาคม 2565 

 วนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2565 

ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุน้) 6.7430  6.7420  6.7393  6.7363  6.7347 

 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน” กาํหนดให้กิจการท่ีออก

หุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนเพื่อแสดงรายการในงบ

แสดงฐานะการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวบริษทัไดแ้ยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและ
องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนออกจากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้

และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยู่ขณะนั้น หุ้นกู้แปลงสภาพ - 

องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของหน้ีสิน 

  หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญั หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุน้กูจ้ะ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

  การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพสาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุน้กู ้                    

แปลงสภาพ -

องคป์ระกอบท่ี

เป็นหน้ีสิน 

  

ค่าใชจ่้ายใน          

การออกหุน้กู้

แปลงสภาพ 

 

 

 

 

 

รวม 

 หุน้กู ้                   

แปลงสภาพ -

องคป์ระกอบท่ีเป็น

ทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,020,440  (9,820)  1,010,620  176,828 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -  760  760  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,020,440  (9,060)  1,011,380  176,828 
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

  จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้งวด 16,446  19,337  15,039  17,944 

ไดม้าจากการซ้ือกิจการ -  8,365  -  - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:        

 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,239  4,455  893  4,075 

 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 55  (52)  45  (62) 

 ตน้ทุนบริการในอดีต -  (8,741)  -  - 

 กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

 ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 

-  

 

(2,735)  

 

-  

 

(2,735) 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:        

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดจาก:-        

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

 ขอ้สมมติฐานทางการเงิน -  1,755  -  1,755 

 ปรับปรุงจากประสบการณ์ -  4,147  -  4,147 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (1,796)  (1,000)  (1,796)  (1,000) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายงวด 15,944  16,446  14,181  15,039 

  

  กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้     

  

  สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 ร้อยละต่อปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

อตัราคิดลด 1.19 - 2.56  1.19 - 2.56  1.19  1.19 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 0 - 3  0 - 3  0 - 3  0 - 3 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 22 - 32  22 - 32  22  22 
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  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1%  ลดลง 1%  เพิ่มข้ึน 1%  ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (1,333)  1,512  (999)  1,120 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 1,587  (1,419)  1,162  (1,053) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1,473)  830  (1,114)  685 

 

23. ทุนเรือนหุ้น  

 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติในเร่ืองท่ีสําคัญ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษทัโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวม

ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง  

2.  อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 61,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

392,730,293.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 454,080,293.50 บาท โดยการออกหุน้สามญั

เพิ่มทุนจาํนวน 122,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง

สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

3. อนุมติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 122,700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้บั AO Fund และ AO Fund 1 

  

24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 11,718  28,535  11,718  28,535 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

6,195 

 

(637) 

  

(930) 

  

(485) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 17,913  27,898  10,788  28,050 
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  จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
   พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจาก         

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 

780 

 

- 

 

636 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -  780  -  636 

 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน                    13,067  11,600  10,368  9,459 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,996  3,115  2,836  3,008 

ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง                             

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 

- 

 

 

 

52 

  

- 

  

52 

สัญญาเช่า 282  270  282  270 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 199,108  207,067     -  - 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (5,069)  (5,304)  (5,069)  (5,304) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง                             

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 

(2)  

 

-  (2)  - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

 ส่วนท่ีตีราคาตามมูลค่ายติุธรรม 

 

(30,511)  

 

(30,734)  

 

-  

 

- 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 179,871  186,066  8,415  7,485 

 
25. กาํไรต่อหุ้น  

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด                        

  กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด กบั

จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้

เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญั

เทียบเท่า 
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  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

กาํไรสาํหรับงวด  

จาํนวนหุน้สามญั 

ถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุน้ 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท)  (พนับาท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บาท)  (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 54,383  99,512  607,498  607,498  0.09  0.16 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด            

หุน้กูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 21) 8,962  8,942  177,962  177,962     

กาํไรต่อหุน้ปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุน้สามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 63,345  108,454  785,460  785,460  0.08  0.14 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

กาํไรสาํหรับงวด  

จาํนวนหุน้สามญั 

ถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุน้ 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท)  (พนับาท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บาท)  (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 42,290  111,690  607,498  607,498  0.07  0.18 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด            

หุน้กูแ้ปลงสภาพ (หมายเหตุ 21) 8,962  8,942  177,962  177,962     

กาํไรต่อหุน้ปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุน้สามญัจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 51,252  120,632  785,460  785,460  0.07  0.15 
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26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

  ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทั 

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ธุรกิจขายสิทธิ 

• ธุรกิจบริการโฆษณา 

• ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ 

• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มบริษทัประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

  การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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  ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
  ลา้นบาท 

 ธุรกิจขายสิทธิ  ธุรกิจบริการโฆษณา  ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้  ธุรกิจอ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน  การตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายได ้                            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก                            

 - ขายในประเทศ 397  252  3  4  14  -  -  -  414  256  -  -  414  256 

 - ขายต่างประเทศ 41  163  -  -  -  -  -  -  41  163  -  -  41  163 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4  5  2  7  16  -  -  1  22  13  (15)  (9)  7  4 

รวมรายได ้ 442  420  5  11  30  -  -  1  477  432  (15)  (9)  462  423 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 270  218  (68)  (17)  9  -  -  1  211  202  (3)  -  208  202 

รายไดอ่ื้น                         4  7 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน                         (1)  13 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ                         (29)   (12) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                         (47)  (41) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้                         (3)  - 

ตน้ทุนทางการเงิน                         (64)  (42) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                         (18)  (28) 

กาํไรสาํหรับงวด                         50  99 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

  กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 

 ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้รายใหญ่  

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 4 ราย 

เป็นจาํนวนเงินรวม 433 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99 ของรายไดค่้าสิทธิของกลุ่มบริษทั (สําหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 

370 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 89 ของรายไดค่้าสิทธิของกลุ่มบริษทั) 

 

27.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 9.5  

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือค่าสิทธิรายการ (เฉพาะกิจการ จาํนวน 9.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 

27.2  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กุล่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกัน

ปฏิบติัตามสญัญาเป็นจาํนวนเงิน 123.11 ลา้นบาท และคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.39 ลา้นบาท 

 

27.3  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงานและบริการ 

  กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังาน เช่า

พื้นท่ีโฆษณา บริการข้ึนช่องดาวเทียม บริการโครงข่ายโทรทศัน์ บริการส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภค 

และยานพาหนะ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

  กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

จ่ายชาํระ        

ภายใน 1 ปี 61  56  10  4 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 15  26  3  3 

  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 38 - 

 

 

  ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 4/2562  กาํหนดให้สํานักงาน กสทช. นาํเงินท่ี

ไดรั้บจากการจดัสรรคล่ืนความถ่ีไปทดแทน ชดใช ้หรือจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูรั้บใบอนุญาตช่องรายการ

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเช่าโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทใช้

คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ตลอดระยะเวลาการไดรั้บอนุญาตท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงจาํนวน

เงินดงักล่าวไดร้วมอยู่ในภาระผูกพนัในงบการเงินรวม จาํนวน 50.4 ลา้นบาท (ภายใน 1 ปี จาํนวน 43.2 

ลา้นบาท และมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จาํนวน 7.2 ลา้นบาท) 

   กลุ่มบริษทัแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

27.4 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาใหบ้ริการระยะยาว 

  บริษทัไดท้าํสญัญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้ง่ือนไขตาม

สัญญาค่าสิทธิบริษทัตอ้งจ่ายค่าสิทธิตามอตัราท่ีระบุในสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ  

 

28. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือค่าสิทธิรายการเป็น

เงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ซ่ึงสญัญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน   หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

  

ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา  29.08  32.76  4.82  5.49  33.30  33.42 
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  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

      อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา   

สกุลเงิน  จาํนวนท่ีซ้ือ  จาํนวนท่ีขาย  จาํนวนท่ีซ้ือ  จาํนวนท่ีขาย  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  0.29  -  33.29 - 33.35  3 พฤษภาคม 2565 -                    

8 สิงหาคม 2565 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

      อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา   

สกุลเงิน  จาํนวนท่ีซ้ือ  จาํนวนท่ีขาย  จาํนวนท่ีซ้ือ  จาํนวนท่ีขาย  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  0.70  -  32.71 - 33.92  20 มกราคม 2565 -                    

8 มิถุนายน 2565 

 

29. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน    

  เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสิน

ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น

อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง

การเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

 

30.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

30.1 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 บริษทัไดท้าํสัญญาออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ “หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลง

สภาพเป็นหุน้สามญัของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 ครบกาํหนดไถ่ถอน

ปี พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั” และไดเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพฯ ตามสัญญาการ

ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ คร้ังท่ี 1 จาํนวน 25 ลา้นบาท ให้แก่ AO Fund และ จาํนวน 35 ลา้นบาท ให้แก่ AO 

Fund 1 รวมเป็นจาํนวน 60 ลา้นบาท และหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวจะครบกาํหนดอายใุนวนัท่ี 21 เมษายน 

2568 เวน้แต่จะมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน 
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30.2 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 AO Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพ               

เป็นหุน้สามญัของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั” จาํนวน 5 ลา้นบาท ในราคาแปลงสภาพ 5.940 บาท

ต่อหุน้ เป็นหุน้ทุนสามญั จาํนวน 841,750 หุน้ 

30.3 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการงดจ่ายปันผลประจาํปี 2564 เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสด

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต 

2.  อนุมตัิการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษทัภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อยอ่

หลกัทรัพย ์จากเดิมช่ือ บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนเป็นช่ือ บริษทั 

เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงที่อยูส่ํานกังานใหญ่ จากเดิมเลขที่ 

45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ที่ 1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 73210 เป็นเลขที่ 818 อาคารเจเคเอ็น เอ็มไพร์ หมู่ที่ 2 ตาํบลสําโรงเหนือ อาํเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

30.4 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 AO Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพ               

เป็นหุ้นสามญัของบริษทั เจเคเอ็นโกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี      

พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั” จาํนวน 10 ลา้นบาท ในราคาแปลงสภาพ 5.787 บาทต่อ

หุน้ เป็นหุน้ทุนสามญั จาํนวน 1,728,011 หุน้ 

30.5 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 AO Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพ               

เป็นหุ้นสามญัของบริษทั เจเคเอ็นโกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี      

พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั” จาํนวน 10 ลา้นบาท ในราคาแปลงสภาพ 5.526 บาทต่อ

หุน้ เป็นหุน้ทุนสามญั จาํนวน 1,809,627 หุน้ 

30.6 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 AO Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพ               

เป็นหุ้นสามญัของบริษทั เจเคเอ็นโกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี      

พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั” จาํนวน 5 ลา้นบาท ในราคาแปลงสภาพ 5.445 บาทต่อหุน้ 

เป็นหุน้ทุนสามญั จาํนวน 918,273 หุน้ 

 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
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