
 

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2560 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
รวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และ                                                                  
บริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญั ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน     
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย โดยใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รำยไดข้องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินอยำ่งมำก โดยมีมูลค่ำของกำรใหบ้ริกำรและขำย
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ  ำนวน 1,154 ลำ้นบำท ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบริษทัท่ีผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ กลุ่มบริษทัมีรำยไดห้ลำยประเภทและหลำยช่องทำง เช่น รำยไดค่้ำสิทธิ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร รำยไดจ้ำกกำรขำย เป็นตน้ ซ่ึงมีกำรท ำสญัญำกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกและเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวใ้นสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้
ของกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยใชว้ิธีกำรตรวจสอบดงัน้ี 

• ประเมินและทดสอบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่มตวัอยำ่งรำยกำรเพื่อทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทั
ออกแบบไว ้

• สุ่มตวัอยำ่งสญัญำขำยและบริกำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำขำย
และบริกำรของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยและบริกำรท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำ
บญัชี และใหค้วำมส ำคญัในกำรทดสอบเป็นพิเศษในกำรขยำยขอบเขตกำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรช่วงใกลส้ิ้น
รอบระยะเวลำบญัชี 

• สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 
• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อหำควำมผดิปกติท่ีอำจ

เกิดข้ึนของกำรรับรู้รำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี และตรวจสอบรำยกำรขำยท่ีท ำผำ่นใบส ำคญั
ทัว่ไป 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฎ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน       
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต     
หรือขอ้ผดิพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ         
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน     
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก     
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด               
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ 
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

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

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร   
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อ       
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ    
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                             
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะ                              
กำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกกวำ่ผลประโยชน์ท่ี                                                                        
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กฤษดำ เลิศวนำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภำพนัธ์ 2561 



บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 925,486,731      43,248,505        921,423,601      32,554,689        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 739,977,492      299,448,919      686,092,450      261,337,139      

สินคา้คงเหลือ 21,245,727        9,270,512          21,245,727        9,270,512          

เงินใหกู้แ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         500,000             -                         

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 38,414,293        64,289,428        34,335,875        62,159,687        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,559,699        5,925,916          10,340,570        4,372,653          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,737,683,942    422,183,280      1,673,938,223    369,694,680      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 78,739,238        42,563,802        78,739,238        42,563,802        

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                         102,999,200      102,999,200      

อุปกรณ์ 22,157,075        5,540,214          20,554,258        4,354,737          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 102,904,400      182,223,816      102,904,400      182,223,816      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 11 1,184,269,752    1,023,016,644    1,185,619,466    1,023,161,203    

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 797,805             1,019,122          532,991             683,464             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 957,148             -                         913,745             -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,032,078        19,141,785        1,127,078          2,736,785          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,400,857,496    1,273,505,383    1,493,390,376    1,358,723,007    
รวมสินทรัพย์ 3,138,541,438    1,695,688,663    3,167,328,599    1,728,417,687    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 523,144,624      409,801,606      523,144,624      409,801,606      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 13 79,604,641        87,257,527        86,145,029        84,240,920        

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 599,041,940      -                         599,041,940      -                         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,085,600          -                         2,085,600          -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,256,109        21,087,644        16,256,109        21,087,644        

เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 6 64,429,337        -                         83,237,787        41,583,567        

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 14 5,959,646          145,825,470      5,733,692          144,787,912      

ส ารองค่าเบ้ียปรับเงินเพ่ิม 14 -                         22,068,389        -                         21,952,307        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 5,159,409          71,190,948        515,990             68,459,584        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,295,681,306    757,231,584      1,316,160,771    791,913,540      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 -                         384,776,357      -                         384,776,357      

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,720,451          -                         6,720,451          -                         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 -                         74,141               -                         74,141               

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16 9,763,845          5,106,009          9,574,660          5,106,009          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 16,484,296        389,956,507      16,295,111        389,956,507      

รวมหนีสิ้น 1,312,165,602    1,147,188,091    1,332,455,882    1,181,870,047    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน 17

      หุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
      (2559: หุ้นสามญั 515,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) 270,000,000      257,500,000      270,000,000      257,500,000      

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

      (2559: หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) 17 270,000,000      200,000,000      270,000,000      200,000,000      

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 17 1,022,482,061    -                         1,022,482,061    -                         

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 18,193,907        8,287,905          18,193,907        8,287,905          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 521,803,629      346,316,428      524,196,749      338,259,735      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (6,103,761)         (6,103,761)         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,826,375,836    548,500,572      1,834,872,717    546,547,640      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,138,541,438    1,695,688,663    3,167,328,599    1,728,417,687    

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 18,637,170         38,565,806         18,637,170         38,565,806         
รายไดจ้ากการให้บริการ 64,406,347         79,226,480         -                          26,127,499         
รายไดค้่าสิทธิ 1,070,706,038    723,897,400       1,116,607,038    742,622,025       
รายไดอ่ื้น 1,826,060           4,677,452           4,964,065           7,537,714           
รวมรำยได้ 1,155,575,615    846,367,138       1,140,208,273    814,853,044       
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 5,579,863           18,914,970         5,579,863           18,914,970         
ตน้ทุนการให้บริการ 22,653,213         40,885,018         -                          1,070,000           
ตน้ทุนค่าสิทธิ 637,377,266       387,054,591       643,668,865       404,773,256       
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 32,130,928         15,524,993         33,797,193         12,120,890         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 132,431,095       95,441,559         121,219,382       88,732,803         
รวมค่ำใช้จ่ำย 830,172,365       557,821,131       804,265,303       525,611,919       
ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 325,403,250       288,546,007       335,942,970       289,241,125       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (85,094,471)       (74,551,803)       (85,094,471)       (74,551,803)       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 240,308,779       213,994,204       250,848,499       214,689,322       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (52,638,553)       (49,903,598)       (52,728,460)       (48,931,231)       
ก ำไรส ำหรับปี 187,670,226       164,090,606       198,120,039       165,758,091       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,846,279)         -                          (2,846,279)         -                          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 569,256              -                          569,256              -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ
   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,277,023)         -                          (2,277,023)         -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (2,277,023)         -                          (2,277,023)         -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 185,393,203       164,090,606       195,843,016       165,758,091       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 21
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.45                    0.41                    0.48                    0.41                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 240,308,779       213,994,204       250,848,499       214,689,322       

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 2,750,982           823,677              2,313,609           526,505              

   ค่าตดัจ าหน่าย 616,464,489       388,928,362       616,323,056       388,589,126       

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (314,481)             1,624,666           (314,481)             1,624,666           

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                          (89,341)               -                          (81,371)               

   โอนกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          (82,555)               -                          (82,555)               

   ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 12,253,083         3,994,357           12,253,083         3,994,357           

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 1,811,557           636,711              1,622,372           636,711              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 67,069,872         60,133,765         67,069,872         60,133,765         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 940,344,281       669,963,846       950,116,010       670,030,526       

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (440,214,092)     72,146,696         (424,440,830)     84,689,672         

   สินคา้คงเหลือ (11,975,215)       (9,270,512)         (11,975,215)       (9,270,512)         

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 25,875,135         (34,936,975)       27,823,812         (34,457,223)       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,633,783)         (2,246,568)         (5,967,917)         (2,369,749)         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,109,707           18,022                1,609,707           (1,776,978)         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (15,954,118)       30,872,326         (6,397,124)         58,960,758         

   เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 64,429,337         -                          41,654,220         41,583,567         

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (139,865,824)     95,002,929         (139,054,220)     94,196,599         

   ส ารองค่าเบ้ียปรับเงินเพ่ิม (22,068,389)       22,068,389         (21,952,307)       21,952,307         

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (64,833,197)       32,534,018         (67,943,594)       30,433,009         

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                          (113,864)             -                          (113,864)             

 เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 337,213,842       876,038,307       343,472,542       953,858,112       

   จ่ายดอกเบ้ีย (58,768,639)       (49,886,941)       (58,768,639)       (49,886,941)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (52,250,979)       (48,908,894)       (51,099,140)       (47,440,558)       

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 226,194,224       777,242,472       233,604,763       856,530,613       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

ซ้ืออุปกรณ์ (9,954,444)         (5,367,687)         (9,099,731)         (4,683,915)         

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (777,496,280)     (965,263,434)     (778,630,846)     (965,145,493)     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการลดลง (เพ่ิมข้ึน) 79,319,416         (182,089,520)     79,319,416         (182,089,520)     

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (999,800)             

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          87,253,926         (500,000)             -                          

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (36,175,436)       18,388,896         (36,175,436)       18,388,896         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                          1,043,876           -                          867,666              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (744,306,744)     (1,046,033,943)  (745,086,597)     (1,133,662,166)  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 113,343,018       (86,568,029)       113,343,018       (86,568,029)       

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (607,348)             -                          (607,348)             -                          

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          (2,190,977)         -                          (2,090,000)         

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้กู้ 202,012,500       380,782,000       202,012,500       380,782,000       

เงินรับค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน - สุทธิ 1,085,602,576    -                          1,085,602,576    -                          

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 1,400,350,746    292,022,994       1,400,350,746    292,123,971       

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 882,238,226       23,231,523         888,868,912       14,992,418         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 43,248,505         20,016,982         32,554,689         17,562,271         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 925,486,731       43,248,505         921,423,601       32,554,689         

-                          -                          -                          -                          

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด

   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ 9,413,399           -                          9,413,399           -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนต ่ากวา่ทุน

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จากการรวมธุรกิจภายใต้

และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 200,000,000                  -                                     -                                    190,513,727                  (6,103,761)                     384,409,966                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                    -                                     -                                    164,090,606                  -                                    164,090,606                  
โอนไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                    -                                     8,287,905                      (8,287,905)                     -                                    -                                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 200,000,000                  -                                     8,287,905                      346,316,428                  (6,103,761)                     548,500,572                  

-                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 200,000,000                  -                                     8,287,905                      346,316,428                  (6,103,761)                     548,500,572                  
ก าไรส าหรับปี -                                    -                                     -                                    187,670,226                  -                                    187,670,226                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                    -                                     -                                    (2,277,023)                     -                                    (2,277,023)                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                    -                                     -                                    185,393,203                  -                                    185,393,203                  
โอนไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                    -                                     9,906,002                      (9,906,002)                     -                                    -                                    
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 17) 70,000,000                    1,022,482,061                -                                    -                                    -                                    1,092,482,061               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 270,000,000                  1,022,482,061                18,193,907                    521,803,629                  (6,103,761)                     1,826,375,836               

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม



(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก

และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2559 200,000,000                    -                                   -                                      180,789,549                    380,789,549                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                      -                                   -                                      165,758,091                    165,758,091                    
โอนไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                      -                                   8,287,905                        (8,287,905)                       -                                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 200,000,000                    -                                   8,287,905                        338,259,735                    546,547,640                    

-                                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 200,000,000                    -                                   8,287,905                        338,259,735                    546,547,640                    
ก าไรส าหรับปี -                                      -                                   -                                      198,120,039                    198,120,039                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                      -                                   -                                      (2,277,023)                       (2,277,023)                       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                      -                                   -                                      195,843,016                    195,843,016                    
โอนไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                      -                                   9,906,002                        (9,906,002)                       -                                      
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 17) 70,000,000                      1,022,482,061              -                                      -                                      1,092,482,061                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 270,000,000                    1,022,482,061              18,193,907                      524,196,749                    1,834,872,717                 

-                                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ก าไรสะสม
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บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

1.1 ขำยสิทธิภำพยนตร์ ซีรีย ์และสำรคดี ทั้งไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำย
สินคำ้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

1.2 ขำยโฆษณำและผลิตรำยกำรโทรทศัน์ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย              
กำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

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

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั เจเคเอน็ แชนแนล จ ำกดั ขำยโฆษณำและผลิตรำยกำรโทรทศัน์ ไทย 100 100 
บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ำกดั ขำยโฆษณำ ไทย 100 100 
บริษทั เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ ์จ ำกดั ยงัไม่ด ำเนินกิจกำร ไทย 100 100 
บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ำกดั ยงัไม่ด ำเนินกิจกำร ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสัง่กำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย  

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนัยส ำคญัของ
ควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพนัธ์จะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดบ้ริกำรโฆษณำแลว้ 

 รายได้จากค่าสิทธิ 

 รำยไดจ้ำกค่ำสิทธิรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งซ่ึงเป็นไปตำมเน้ือหำของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 รำยไดจ้ำกค่ำสิทธิท่ีคิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงท่ี ซ่ึงผูใ้ชสิ้ทธิไม่สำมำรถเรียกคืนได ้และผูใ้ห้
สิทธิไม่มีขอ้ผกูพนัภำยหลงักำรใหใ้ชสิ้ทธิ จะถือเป็นรำยไดท้ั้งจ  ำนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิสำมำรถใชสิ้ทธิได้
ตำมสัญญำ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 รำยไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่  
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4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

4.6 อุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

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

 กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทั ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดั
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย 

ค่ำสิทธิรำยกำร แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

   ค่ำสิทธิรำยกำรจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำยใตส้ัญญำสิทธิเม่ือระยะเวลำของสัญญำ
เร่ิมตน้ โดยทรำบมูลค่ำท่ีแน่นอนของค่ำสิทธิและสิทธินั้นอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกิจกำรแลว้ 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยค่ำสิทธิรำยกำรโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยสุญัญำ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะ
ใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีทั้ งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้ นและในระดับของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวยงัคงมีอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 
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4.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่ม
บริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุม
เดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั 

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้
เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 

กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำ
ดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 
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4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์
ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำ
จำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอ่ืนๆ  ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัจดัใหมี้โครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผูกพนัดังกล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพันนั้ น และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้ นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทั
จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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 ค่ำสิทธิรำยกำรและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ในกำรค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำสิทธิรำยกำร ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยด์งักล่ำว และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของค่ำสิทธิรำยกำรในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึก
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรทำงธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิ - - 46 19 ราคาตามสัญญา 
รำยไดอ่ื้น - - 3 3 ราคาตามสัญญา 
ค่ำเช่ำเวลำโฆษณำ - - - 1 ราคาตามสัญญา 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 8 2 ราคาตามสัญญา 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร - 7 - - ราคาตามสัญญา 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1 4 1 4 ราคาตามสัญญา 
รำยไดจ้ำกกำรขำยโฆษณำ - 2 - - ราคาตามสัญญา 
ค่ำเช่ำจ่ำย 10 9 10 9 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
ค่ำเช่ำเวลำโฆษณำ - 14 - - ราคาตามสัญญา 
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 ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษัทและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 8) 

    

บริษทัยอ่ย - - 6,316 284 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 600 6,178 600 3,788 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 600 6,178 6,916 4,072 

     
เงนิมัดจ ำค่ำเช่ำ     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 846 846 846 846 

รวมเงินมดัจ ำค่ำเช่ำ 846 846 846 846 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 10,836 3,259 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 381 9,824 381 9,824 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 381 9,824 11,217 13,083 

 
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำสิทธิ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 18,808 41,584 

รวมเงินรับล่วงหนำ้ค่ำสิทธิ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 18,808 41,584 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่/เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงค้ำงของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่ำงกลุ่มบริษัทและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี               
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 และกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่ำวมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2559 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2560 

บริษัทย่อย     

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ำกดั - 500 - 500 

รวมเงินกูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 500 - 500 

  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เงินกูย้มืจำก 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2559 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2560 

บริษัทย่อย     
บริษทั เจเคเอน็ แชนแนล จ ำกดั - 21,700 (21,700) - 
บริษทั เจเคเอน็ โนวเลดจ ์จ ำกดั - 900 (900) - 

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ ำกดั - 500 (500) - 

รวมเงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 23,100 (23,100) - 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวง
ถำม ไม่มีหลกัประกนั และไม่คิดดอกเบ้ีย  
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำน          
ท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 31,347 15,533 28,912 15,533 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 7,246 2,217 7,246 2,217 
รวม 38,593 17,750 36,158 17,750 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 61 74 2 10 
เงินฝำกธนำคำร 925,426 43,175 921,422 32,545 
รวม 925,487 43,249 921,424 32,555 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.4 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
0.5 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 198 5,726 6,510 3,870 
คำ้งช ำระ      
นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 397 62 397 62 
3 - 6 เดือน 5 - 5 - 

รวม 600 5,788 6,912 3,932 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 209,508 195,911 188,843 163,502 
คำ้งช ำระ      
นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 274,312 52,696 242,478 50,705 
3 - 6 เดือน 225,210 19,608 223,819 18,336 
6 - 12 เดือน 30,356 16,649 24,045 16,649 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 2,344 7,491 2,344 7,491 

รวม 741,730 292,355 681,529 256,683 
หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,426) (2,740) (2,426) (2,740) 
สุทธิ 739,304 289,615 679,103 253,943 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 739,904 295,403 686,015 257,875 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 138 - 138 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 73 3,344 73 3,010 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2 - 2 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 250 4 - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 312 - 312 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 73 4,046 77 3,462 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 739,977 299,449 686,092 261,337 

 ยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้ขำ้งตน้ ได้รวมลูกหน้ีกำรคำ้จ ำนวนเงินรวมประมำณ 460 ลำ้นบำท 
(2559: 116 ลำ้นบำท) ซ่ึงน ำไปขำยลดแก่สถำบนักำรเงิน โดยสถำบนักำรเงินดงักล่ำวมีสิทธิไล่เบ้ีย 

9. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกธนำคำรซ่ึงบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจำก
สถำบนักำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เจเคเอน็ แชนแนล จ ำกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 
บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ  ำกดั    1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษทั เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ ์จ  ำกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จ  ำกดั  1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

รวม     103,000 103,000 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ค่ำสิทธิรำยกำร - รำคำทุน 2,378,640 1,601,406 2,379,919 1,601,288 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,187,363) (571,383) (1,187,293) (571,120) 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (7,007) (7,007) (7,007) (7,007) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,184,270 1,023,016 1,185,619 1,023,161 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,023,016 446,523 1,023,161 446,523 
ซ้ือเพิ่ม 777,496 965,263 778,631 965,145 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (616,242) (388,852) (616,173) (388,589) 
โอนกลบัรำยกำร  - 82 - 82 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,184,270 1,023,016 1,185,619 1,023,161 
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12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

   (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 2560 2559 

เจำ้หน้ีแฟคเตอร่ิง MRR 482,665 364,346 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 4.00 - 8.00 40,480 45,456 
รวม  523,145 409,802 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดย 

 ก)  เงินฝำกธนำคำรของบริษทัฯ  
 ข)  กำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ค)  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรของบริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 9,819 10,765 13,007 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,710 23,886 21,372 21,227 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 71 71 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 26,772 33,260 24,718 31,306 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 381 5 381 5 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,742 20,288 28,838 18,625 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 79,605 87,258 86,145 84,241 

14. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมคำ้งจ่ำย 5,159 71,191 516 68,460 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,159 71,191 516 68,460 
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 กลุ่มบริษทัไดค้  ำนวณค่ำเบ้ียปรับและเงินเพิ่มส ำหรับภำษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ำยและภำษีมูลค่ำเพิ่มท่ียงั
ไม่ได้น ำส่งตำมหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎำกรจนถึงวัน ท่ีช ำระเงิน เป็นจ ำนวน  48 ล้ำนบำท                     
(31 ธันวำคม 2559: 22 ลำ้นบำท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดย้ื่นแบบช ำระภำษีส ำหรับภำษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ำย 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เบ้ียปรับและเงินเพิ่มดงักล่ำวแก่กรมสรรพำกรทั้งจ ำนวนแลว้ในปีปัจจุบนั 

15.   หุ้นกู้ระยะยำว 

 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2560 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกหุ้นกู้
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้  ้ ำประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจ ำนวนไม่เกิน 300 
ลำ้นบำท 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ไดอ้นุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
คร้ังท่ี 1/2560 เป็นจ ำนวนเงิน 210 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีอำย ุ1 ปี 6 เดือน 
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุ้นกูมี้ก ำหนดช ำระในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้ง
จ  ำนวน หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้  ้ำประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้โดยเป็นกำรเสนอขำยแก่ผูล้งทุนเฉพำะเจำะจงไม่เกิน 10 รำย 

 โดยบริษทัฯไดอ้อกจ ำหน่ำยหุน้กูเ้ม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 210 ลำ้นบำท 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 384,776 
บวก: ออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 210,000 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (7,987) 
บวก: ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 12,253 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 599,042 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (599,042) 
หุน้กู:้ สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 

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

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 5,106 4,583 5,106 4,583 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,606 496 1,418 496 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 206 141 205 141 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี - (114) - (114) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 2,846 - 2,846 - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 9,764 5,106 9,575 5,106 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนค่ำสิทธิและบริกำร - - - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 1,812 637 1,623 637 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 1,812 637 1,623 637 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 12 ปี (2559: 11 ปี) และบริษทัยอ่ยประมำณ 23 ปี (2559: ไม่มี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

อตัรำคิดลด 2.57 - 3.24 3.16 2.57 3.16 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  3 3 3 3 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 5 - 13 5 5 5 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (836) 984 (808) 949 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  746 (100) 728 (86) 
     

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (195) 209 (195) 209 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  145 (134) 145 (134) 

17. ทุนเรือนหุ้น 

ก) เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำก 257.5 ลำ้นบำท (จ ำนวน 515,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท) เป็น 200 ลำ้นบำท (จ ำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้                                                             
หุ้นละ 0.5 บำท) โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 115,000,000 หุ้น                                  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2560 

2) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำก 200 ลำ้นบำท 
(จ ำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท) เป็น 270 ลำ้นบำท (จ ำนวน 
540,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท) ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุน
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2560 

3) อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปคร้ังแรก 
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ข) ในระหว่ำงวนัท่ี 22 - 24 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในส่วนท่ีจะ
เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไปจ ำนวน 140,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 8 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 
1,120,000,000 บำท และในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัฯได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวน ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวจ ำนวน 27.5 
ลำ้นบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได ้6.9 ลำ้นบำท) ไดแ้สดงหกัจำกส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

 บริษัทฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่ ม ทุนช ำระแล้วดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวัน ท่ี                                                                    
27 พฤศจิกำยน 2560 

 ตลำดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสำมญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอและเร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2560 

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 67,374 35,991 60,116 31,277 
ค่ำลิขสิทธิตดัจ ำหน่ำย 616,242 388,852 616,173 388,589 
ค่ำโฆษณำและประชำสัมพนัธ์ 33,994 19,010 30,660 1,880 
ค่ำพำกษแ์ละค่ำแปลบท 15,673 14,276 15,661 14,198 
ตน้ทุนสินคำ้เพื่อขำย 5,480 18,854 5,480 18,854 
ค่ำเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 22,193 29,181 22,114 29,064 
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20. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 46,221 48,690 46,268 47,717 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดจ้ำกค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรเสนอ

ขำยหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
(หมำยเหตุ 17) 6,879 - 6,879 - 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (462) 1,214 (419) 1,214 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 52,638 49,904 52,728 48,931 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำก

กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 569 - 569 - 

รวม 569 - 569 - 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 240,309 213,994 250,848 214,689 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 48,062 42,799 50,170 42,938 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรท ำ 

งบกำรเงินรวม 1,699 922 - - 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รำยกำรขำดทุนทำงภำษี 200 145 - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
   ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 4,991 6,030 4,789 5,985 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (57) - (20) - 

   อ่ืน ๆ (2,257) 8 (2,211) 8 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 52,638 49,904 52,728 48,931 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 485 548 485 548 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 705 1,401 705 1,401 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,953 1,021 1,915 1,021 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 5 - - - 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ (2,191) (3,044) (2,191) (3,044) 

รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี                           
- สุทธิ 957 (74) 914 (74) 
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21. ก ำไรต่อหุ้น 

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

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 187,670 164,091 198,120 165,758 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 413,425 400,000 413,425 400,000 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท/หุน้) 0.45 0.41 0.48 0.41 

22. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้ งน้ี ผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

• ธุรกิจขำยสิทธิ 
• ธรุกิจบริกำรโฆษณำ 
• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่ม
บริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน
และสินทรัพย์รวมซ่ึงวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร และสินทรัพยร์วม ของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ธุรกจิขำยสิทธิ ธุรกจิบริกำรโฆษณำ ธุรกจิอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

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

รำยได้             
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,089 763 65 79 - - 1,154 842 - - 1,154 842 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 46 19 10 4 3 3 59 26 (59) (26) - - 

รวมรำยได้ 1,135 782 75 83 3 3 1,213 868 (59) (26) 1,154 842 

ก ำไรของส่วนงำน 486 358 13 42 3 3 502 403 (14) (8) 488 395 
รำยไดอ่ื้น           2 5 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร           (32) (16) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร           (132) (95) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (85) (75) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้           (53) (50) 

ก ำไรส ำหรับปี           188 164 

 
 ธุรกจิขำยสิทธิ ธุรกจิบริกำรโฆษณำ ธุรกจิอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

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

สินทรัพยร์วม 3,167 1,729 123 118 1 2 3,291 1,849 (152) (153) 3,139 1,696 
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ข้อมลูเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ข้อมลูเกี่ยวข้องกับลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสำมรำย เป็นจ ำนวนเงิน 311 ลำ้นบำท  244 
ลำ้นบำท และ 176 ลำ้นบำท (ปี 2559 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนส่ีรำย เป็นจ ำนวนเงิน 227 
ลำ้นบำท 160 ลำ้นบำท 116 ลำ้นบำท และ 87 ลำ้นบำท) 

23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนบริษทัฯได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน
ในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 
กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2560 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน  
678,808 บำท (2559: 191,813 บำท)และเฉพำะของบริษัทฯจ ำนวน  641,680 บำท (2559: 180,467 
บำท) 

24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

24.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน เป็นจ ำนวนเงิน                                                                             
4 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (2559: 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจดัซ้ือค่ำสิทธิรำยกำร และ
จ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท และ 0.1 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (2559: ไม่มี) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ืออุปกรณ์และ
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

24.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 กลุ่มบริษทัไดท้  ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำน เช่ำพื้นท่ี
โฆษณำ บริกำรข้ึนช่องดำวเทียม บริกำรจดัเรตต้ิง และบริกำรส่วนกลำง และระบบสำธำรณูปโภค 
อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 



 24 

 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำรท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน1 ปี 18 17 10 9 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3 9 3 9 

24.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

บริษทัฯไดท้ ำสัญญำค่ำสิทธิและสัญญำกำรรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงในต่ำงประเทศเพื่อกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ และบริกำรทำงดำ้นเทคนิค โดยภำยใตเ้ง่ือนไข
ตำมสัญญำค่ำสิทธิบริษทัฯตอ้งจ่ำยค่ำสิทธิรำยปีตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 4 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (2559: 4 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 

25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

25.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้น 
และเงินกูย้ืมระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้มื 
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มื ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน และเงิน  
กูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ี
ครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี     

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 915 10 925 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 740 740 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 79 - - - - 79 1.00 

 79 - - 915 750 1,744  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 30 - - 493 - 523 หมำยเหตุ 12 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 80 80 - 

 30 - - 493 80 603  

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 4 39 43 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 299 299 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 43 - - - - 43 0.50 

 43 - - 4 338 385  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 30 - - 380 - 410 หมำยเหตุ 12 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 87 87 - 

 30 - - 380 87 497  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 913 8 921 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 686 686 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 79 - - - - 79 1.00 

 79 - - 913 694 1,686  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 30 - - 493 - 523 หมำยเหตุ 12 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 86 86 - 

 30 - - 493 86 609  

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 1 32 33 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 261 261 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 43 - - - - 43 0.50 

 43 - - 1 293 337  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 30 - - 380 - 410 หมำยเหตุ 12 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 84 84 - 

 30 - - 380 84 494  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือค่ำสิทธิรำยกำรเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงกลุ่มบริษทัมิไดท้  ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.11 - 0.51 0.26 32.68 35.83 

25.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินใหกู้ย้มืและเงิน
กูย้ืมไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ำยช ำระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้
อย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์
กำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม 

26. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.72:1 (2559: 2.09:1) 
และเฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.73:1 (2559: 2.16:1) 

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเสนอให้ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั คร้ังท่ี 1 (JKN-W1) จ ำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่   
ผูถื้อหุ้นเดิม โดยจะน ำเสนอเพื่อขออนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวในท่ีประชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

28. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2561  


