
 

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ        
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจเคเอน็                     
โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 3 พฤศจิกายน 2560 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559  30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,602               43,249               32,567               32,555               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 608,267             299,449             594,721             261,337             
สินคา้คงเหลือ 26,196               9,271                 26,196               9,271                 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 39,262               64,289               36,381               62,160               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,052                 5,926                 4,098                 4,373                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 739,379             422,184             693,963             369,696             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 71,851               42,564               71,851               42,564               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        102,999             102,999             
อุปกรณ์ 22,530               5,540                 21,204               4,355                 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 107,899             182,224             107,899             182,224             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 5 1,218,741          1,023,016          1,219,973          1,023,161          
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 853                    1,019                 571                    683                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,667                 -                        721                    -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,118               19,141               1,213                 2,737                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,436,659          1,273,504          1,526,431          1,358,723          

รวมสินทรัพย์ 2,176,038          1,695,688          2,220,394          1,728,419          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559  30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6 615,422             409,802             615,422             409,802             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 7 65,789               87,258               68,713               84,241               
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 391,878             -                        391,878             -                        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,240                 -                        2,240                 -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,388               21,088               29,388               21,088               
เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 3 115,825             -                        135,613             41,584               
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 8 5,322                 145,825             4,858                 144,788             
สาํรองค่าเบ้ียปรับเงินเพ่ิม 8 -                        22,068               -                        21,952               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8 8,148                 71,191               6,133                 68,460               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,234,012          757,232             1,254,245          791,915             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 203,408             384,776             203,408             384,776             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,006                 -                        7,006                 -                        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                        74                      -                        74                      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,960                 5,106                 8,890                 5,106                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 219,374             389,956             219,304             389,956             
รวมหนีสิ้น 1,453,386          1,147,188          1,473,549          1,181,871          
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 10
      หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 515,000,000 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 270,000             257,500             270,000             257,500             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 200,000             200,000             200,000             200,000             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 8,288                 8,288                 8,288                 8,288                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 520,468             346,316             538,557             338,260             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,104)               (6,104)               -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 722,652             548,500             746,845             546,548             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,176,038          1,695,688          2,220,394          1,728,419          

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,276              4,742              2,276              4,742              

รายไดจ้ากการให้บริการ 20,073            5,407              -                     1                     

รายไดค้่าสิทธิ 313,489          209,280          315,948          214,869          

รายไดอ่ื้น 525                 212                 1,326              1,016              

รวมรายได้ 336,363          219,641          319,550          220,628          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,137              1,921              1,137              1,921              

ตน้ทุนการให้บริการ 9,269              4,874              -                     -                     

ตน้ทุนค่าสิทธิ 166,357          117,638          171,081          117,635          

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 4,774              2,155              5,903              1,199              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16,847            24,867            13,554            22,742            

รวมค่าใช้จ่าย 198,384          151,455          191,675          143,497          

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 137,979          68,186            127,875          77,131            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (22,998)           (20,261)           (22,998)           (20,261)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 114,981          47,925            104,877          56,870            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (21,412)           (11,562)           (21,192)           (13,109)           

กําไรสําหรับงวด 93,569            36,363            83,685            43,761            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                     -                     -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 93,569            36,363            83,685            43,761            

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 12

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.23                0.09                0.21                0.11                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,143              4,982              3,143              4,982              

รายไดจ้ากการให้บริการ 36,340            45,120            -                     26,128            

รายไดค้่าสิทธิ 832,062          540,483          874,635          556,790          

รายไดอ่ื้น 2,060              2,700              4,407              4,767              

รวมรายได้ 873,605          593,285          882,185          592,667          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,489              2,123              1,489              2,123              

ตน้ทุนการให้บริการ 17,209            19,678            -                     1,070              

ตน้ทุนค่าสิทธิ 459,870          274,509          464,594          274,509          

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 8,650              3,757              9,646              1,226              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 94,904            62,258            85,836            56,798            

รวมค่าใช้จ่าย 582,122          362,325          561,565          335,726          

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 291,483          230,960          320,620          256,941          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (61,992)           (55,556)           (61,992)           (55,556)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 229,491          175,404          258,628          201,385          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (53,381)           (38,984)           (56,373)           (42,414)           

กําไรสําหรับงวด 176,110          136,420          202,255          158,971          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,447)             -                     (2,447)             -                     
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 11 489                 -                     489                 -                     
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,958)             -                     (1,958)             -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (1,958)             -                     (1,958)             -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 174,152          136,420          200,297          158,971          

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 12

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.44                0.34                0.51                0.40                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 229,491          175,404          258,628          201,385          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 1,556              542                 1,253              279                 

   ค่าตดัจาํหน่าย 472,010          261,560          444,986          261,363          

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (314)                1,625              (314)                1,625              

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                     (85)                  -                     (81)                  

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     2,438              -                     2,438              

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 8,498              1,747              8,498              1,747              

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 1,407              483                 1,337              483                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 48,021            44,129            48,021            44,129            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 760,669          487,843          762,409          513,368          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (308,504)         184,776          (333,070)         173,919          

   สินคา้คงเหลือ (16,925)           (2,772)             (16,925)           (2,772)             

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 25,027            -                     25,779            -                     

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,126)             (36,385)           275                 (35,339)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,023              740                 1,524              (1,059)             

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (22,606)           5,571              (16,665)           32,785            

   เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 115,825          -                     94,029            43,756            

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง (140,503)         91,408            (139,930)         90,481            

   สาํรองค่าเบ้ียปรับเงินเพ่ิม (22,068)           -                     (21,952)           -                     

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (62,047)           43,350            (62,327)           43,124            

 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 335,765          774,531          293,147          858,263          

   จ่ายดอกเบ้ีย (46,884)           (38,785)           (46,884)           (38,785)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (49,329)           (44,750)           (48,379)           (43,470)           

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 239,552          690,996          197,884          776,008          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ืออุปกรณ์ (9,132)             (3,828)             (8,688)             (3,172)             

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (667,569)         (789,322)         (641,686)         (789,151)         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการลดลง (เพ่ิมข้ึน) 74,325            (156,823)         74,325            (156,823)         

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (1,000)             

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                     87,254            -                     -                     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (29,287)           (80,814)           (29,287)           (80,814)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                     1,044              -                     868                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (631,663)         (942,489)         (605,336)         (1,030,092)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 205,620          (140,803)         205,620          (140,803)         

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (168)                -                     (168)                -                     

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                     (2,191)             -                     (2,090)             

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ 202,012          380,782          202,012          380,782          

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 407,464          237,788          407,464          237,889          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 15,353            (13,705)           12                   (16,195)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 43,249            20,017            32,555            17,562            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 58,602            6,312              32,567            1,367              

-                     -                     

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด

   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ 9,414              -                     9,414              -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนตํ่ากวา่ทุน

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จากการรวมธุรกิจภายใต้

และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 200,000                        -                                    190,514                        (6,104)                           384,410                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    136,420                        -                                    136,420                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 200,000                        -                                    326,934                        (6,104)                           520,830                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 200,000                        8,288                            346,316                        (6,104)                           548,500                        
กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                    176,110                        -                                    176,110                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                    -                                    (1,958)                           -                                    (1,958)                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    174,152                        -                                    174,152                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 200,000                        8,288                            520,468                        (6,104)                           722,652                        

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก

และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 200,000                -                            180,790                380,790                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            158,971                158,971                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2559 200,000                -                            339,761                539,761                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 200,000                8,288                    338,260                546,548                
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            202,255                202,255                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            (1,958)                   (1,958)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            200,297                200,297                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2560 200,000                8,288                    538,557                746,845                

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนา
ในประเทศ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 
ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

ก) ขายสิทธิภาพยนตร์ ซีรีย ์และสารคดี ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจดัจาํหน่าย
สินคา้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

ข) ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน ์

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                      
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                      
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงิน
ประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน)                  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) และจดัทาํข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ                  
กลุ่มบริษทั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 3 5 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 6 - ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าจ่าย 2 2 2 2 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าเช่าเวลาโฆษณา - 2 - - ราคาตามสัญญา 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 43 16 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น - - 2 2 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าเวลาโฆษณา - - - 2 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 6 - ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการบริการ - 7 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการขาย 1 - 1 - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย 7 6 7 6 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าเช่าเวลาโฆษณา - 14 - - ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 4) 
    

บริษทัยอ่ย - - 17,295 284 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 163 6,178 163 3,788 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 163 6,178 17,458 4,072 

     
เงนิมดัจําค่าเช่า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 846 846 846 846 

รวมเงินมดัจาํค่าเช่า 846 846 846 846 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 7) 

    

บริษทัยอ่ย - - 7,609 3,259 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) - 9,824 - 9,824 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 9,824 7,609 13,083 

     
เงนิรับล่วงหน้าค่าสิทธิ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 19,788 41,584 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 19,788 41,584 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 
31 ธนัวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกูย้มืจาก 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 
เพิม่ข้ึน 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2560 

บริษทัย่อย     
บริษทั เจเคเอน็ ชาแนล จาํกดั - 21,700 (21,700) - 
บริษทั เจเคเอน็ โนวเ์ลจ็ จาํกดั - 900 (900) - 

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จาํกดั - 500 (500) - 

รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 23,100 (23,100) - 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
ไม่มีหลกัประกนั และไม่คิดดอกเบ้ีย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 6,214 3,770 5,614 3,600 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 251 74 251 74 

รวม 6,465 3,844 5,865 3,674 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 20,201 11,792 18,601 11,622 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,949 2,144 6,949 2,144 

รวม 27,150 13,936 25,550 13,766 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 158 5,726 4,125 3,870 
คา้งชาํระ      
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5 62 471 62 

รวม 163 5,788 4,596 3,932 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 256,786 195,911 240,039 163,502 
คา้งชาํระ      
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 244,241 52,696 242,842 50,705 
3 - 6 เดือน 56,175 19,608 54,245 18,336 
6 - 12 เดือน 37,606 16,649 26,841 16,649 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,426 7,491 2,426 7,491 

รวม 597,234 292,355 566,393 256,683 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,426) (2,740) (2,426) (2,740) 

สุทธิ 594,808 289,615 563,967 253,943 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 594,971 295,403 568,563 257,875 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 138 12,862 138 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,296 3,344 13,296 3,010 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2 - 2 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 250 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 312 - 312 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 13,296 4,046 26,158 3,462 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 608,267 299,449 594,721 261,337 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ ไดร้วมลูกหน้ีการคา้จาํนวนเงินรวม
ประมาณ 504 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 116 ลา้นบาท) ซ่ึงนาํไปขายลดแก่สถาบนัการเงิน โดย
สถาบนัการเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ีย 
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5. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,023,016 1,023,161 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 667,569 641,686 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (471,844) (444,874) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 1,218,741 1,219,973 

6. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดย 

 ก) เงินฝากธนาคารของบริษทัฯ  

 ข) การจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ค) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการของบริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

7. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 9,819 - 13,007 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,234 23,886 25,825 21,227 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 71 71 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,830 33,260 11,064 31,306 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5 7,538 5 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,725 20,288 24,215 18,625 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 65,789 87,258 68,713 84,241 
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8. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 8,148 71,191 6,133 68,460 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,148 71,191 6,133 68,460 

 กลุ่มบริษทัไดค้าํนวณค่าเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมสําหรับภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มท่ียงั
ไม่ได้นําส่งตามหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากรจนถึงวัน ท่ีชําระเงิน  เป็นจํานวน  48 ล้านบาท                    
(31 ธันวาคม 2559: 22 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดย้ื่นแบบชาํระภาษีสําหรับภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมดงักล่าวแก่กรมสรรพากรทั้งจาํนวนแลว้ 

9.   หุ้นกู้ระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกหุ้นกู ้
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้ ํ้ าประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนไม่เกิน 300 
ลา้นบาท 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
คร้ังท่ี 1/2560 เป็นจาํนวนเงิน 210 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีอายุ 1 ปี 6 
เดือน กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุน้กูมี้กาํหนดชาํระในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้
ทั้งจาํนวน หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้ ํ้าประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย 

โดยบริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูเ้ม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 เป็นจาํนวนเงิน 210 ลา้นบาท 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู ้ระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 384,776 
บวก: ออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 210,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (7,988) 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 8,498 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 595,286 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (391,878) 
หุน้กู ้: สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 203,408 
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หุ้นกูด้งักล่าวมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้และมีขอ้กาํหนดเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 

10. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก 257.5 ลา้นบาท (จาํนวน 515,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ  0.5 บาท ) เป็น  200 ล้านบาท  (จํานวน  400,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้น ท่ีตราไว้หุ้นละ                   
0.5 บาท) โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.5 บาท ซ่ึงบริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี                     
28 กมุภาพนัธ์ 2560 

ข) อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก 200 ล้านบาท 
(จํานวน  400,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้น ท่ีตราไว้หุ้นละ  0.5 บาท ) เป็น  270 ล้านบาท  (จํานวน 
540,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าว
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 

ค) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.5 บาท เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก   

11. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 20,283 9,645 20,283 9,645 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ   
ผลแตกต่างชัว่คราว 1,129 1,917 909 3,464 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุน 21,412 11,562 21,192 13,109 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 56,633 41,246 56,679 41,246 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ   
ผลแตกต่างชัว่คราว (3,252) (2,262) (306) 1,168 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุน 53,381 38,984 56,373 42,414 

 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด           
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั   

ผลขาดทุนจากการประมาณการ            
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 489 - 489 - 

รวม 489 - 489 - 
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12. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 93,569 36,363 83,685 43,761 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 400,000 400,000 400,000 400,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.23 0.09 0.21 0.11 
     
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 176,110 136,420 202,255 158,971 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 400,000 400,000 400,000 400,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.44 0.34 0.51 0.40 

13. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ คุณจกัรพงษ ์ จกัราจุฑาธิบด์ิ 

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 ธุรกิจขายสิทธิ 
 ธรุกิจบริการโฆษณา 
 ธุรกิจอ่ืนๆ 
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 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่ม
บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน
และสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน
และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี้ 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสุดวนัที่ 30 กันยายน 

 ธุรกิจขายสิทธิ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจอื่น  ๆ รวมส่วนงาน การตดัรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 316 215 20 5 - - 336 220 - - 336 220 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2 5 8 5 - - 10 10 (10) (10) - - 

รวมรายได้ 318 220 28 10 - - 346 230 (10) (10) 336 220 

กําไรของส่วนงาน 146 99 5 (3) - - 151 96 8 (1) 159 95 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ           (5) (2) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (17) (25) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (23) (20) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (21) (12) 

กําไรสําหรับงวด           93 36 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสุดวนัที ่30 กันยายน 

 ธุรกิจขายสิทธิ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจอื่น  ๆ รวมส่วนงาน การตดัรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 835 546 36 45 - - 871 591 - - 871 591 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 43 16 8 6 2 2 53 24 (53) (24) - - 

รวมรายได้ 878 562 44 51 2 2 924 615 (53) (24) 871 591 

กําไรของส่วนงาน 412 284 (5) 19 2 2 409 305 (16) (11) 393 294 
รายไดอ้ื่น           2 3 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ           (9) (4) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (95) (62) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (62) (56) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (53) (39) 

กําไรสําหรับงวด           176 136 
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14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือค่าสิทธิรายการ (31 ธนัวาคม 2559: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

14.2  ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังาน เช่าพ้ืนท่ี
โฆษณา บริการข้ึนช่องดาวเทียม บริการจดัเรตต้ิง และบริการส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค อายุ
ของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายชาํระ     

ภายใน1 ปี 20 17 9 9 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2 9 2 9 

14.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศเพ่ือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้ง่ือนไข
ตามสัญญาค่าสิทธิบริษทัฯต้องจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุในสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2559: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

  (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.46 0.26 33.37 35.83 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
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