บริ ษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิน รวมของบริ ษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดี ย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดี ย จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนิ นงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดี ย จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดี ย จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย โดยใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั มีจำนวนที่เป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินอย่ำงมำก โดยมีมูลค่ำของกำรให้บริ กำรและขำย
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 1,154 ล้ำนบำท ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรดำเนินงำนของ
กลุ่มบริ ษทั ที่ผใู ้ ช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้หลำยประเภทและหลำยช่องทำง เช่น รำยได้ค่ำสิ ทธิ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร รำยได้จำกกำรขำย เป็ นต้น ซึ่ งมีกำรทำสัญญำกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกและเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในสัญญำที่ทำกับลูกค้ำมีควำมหลำกหลำย ดังนั้น จึงมีควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู ้รำยได้
ของกลุ่มบริ ษทั
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยใช้วิธีกำรตรวจสอบดังนี้
•

•
•

•
•

ประเมินและทดสอบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำม
ผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและสุ่ มตัวอย่ำงรำยกำรเพื่อทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั
ออกแบบไว้
สุ่ มตัวอย่ำงสัญญำขำยและบริ กำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้วำ่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำขำย
และบริ กำรของกลุ่มบริ ษทั และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยและบริ กำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำ
บัญชี และให้ควำมสำคัญในกำรทดสอบเป็ นพิเศษในกำรขยำยขอบเขตกำรสุ่ มตรวจสอบเอกสำรช่วงใกล้สิ้น
รอบระยะเวลำบัญชี
สอบทำนใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี
วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหำควำมผิดปกติที่อำจ
เกิดขึ้นของกำรรับรู ้รำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี และตรวจสอบรำยกำรขำยที่ทำผ่ำนใบสำคัญ
ทัว่ ไป
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อปรำกฎ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำร
ที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

•

ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกต
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำ
กำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั
4

หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรื อของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ
กำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ
กำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกกว่ำผลประโยชน์ที่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กฤษดำ เลิศวนำ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภำพันธ์ 2561
5

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กแู้ ก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ รายการ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ลิขสิ ทธิ์รายการ
ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2560

7
6, 8

925,486,731
739,977,492
21,245,727
38,414,293
12,559,699
1,737,683,942

43,248,505
299,448,919
9,270,512
64,289,428
5,925,916
422,183,280

921,423,601
686,092,450
21,245,727
500,000
34,335,875
10,340,570
1,673,938,223

32,554,689
261,337,139
9,270,512
62,159,687
4,372,653
369,694,680

78,739,238
22,157,075
102,904,400
1,184,269,752
797,805
957,148
11,032,078
1,400,857,496
3,138,541,438

42,563,802
5,540,214
182,223,816
1,023,016,644
1,019,122
19,141,785
1,273,505,383
1,695,688,663

78,739,238
102,999,200
20,554,258
102,904,400
1,185,619,466
532,991
913,745
1,127,078
1,493,390,376
3,167,328,599

42,563,802
102,999,200
4,354,737
182,223,816
1,023,161,203
683,464
2,736,785
1,358,723,007
1,728,417,687

6

9
10

11
20

2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
สารองค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ จากส่วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12
6, 13
15

6
14
14
14

15

20
16

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

523,144,624
79,604,641
599,041,940

409,801,606
87,257,527
-

523,144,624
86,145,029
599,041,940

409,801,606
84,240,920
-

2,085,600
16,256,109
64,429,337
5,959,646
5,159,409
1,295,681,306

21,087,644
145,825,470
22,068,389
71,190,948
757,231,584

2,085,600
16,256,109
83,237,787
5,733,692
515,990
1,316,160,771

21,087,644
41,583,567
144,787,912
21,952,307
68,459,584
791,913,540

-

384,776,357

-

384,776,357

6,720,451
9,763,845
16,484,296
1,312,165,602

74,141
5,106,009
389,956,507
1,147,188,091

6,720,451
9,574,660
16,295,111
1,332,455,882

74,141
5,106,009
389,956,507
1,181,870,047

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
17
หุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
(2559: หุ ้นสามัญ 515,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
(2559: หุ ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท) 17
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
17
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
18
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560

2559

270,000,000

257,500,000

270,000,000

257,500,000

270,000,000
1,022,482,061

200,000,000
-

270,000,000
1,022,482,061

200,000,000
-

18,193,907
521,803,629
(6,103,761)
1,826,375,836
3,138,541,438

8,287,905
346,316,428
(6,103,761)
548,500,572
1,695,688,663

18,193,907
524,196,749
1,834,872,717
3,167,328,599

8,287,905
338,259,735
546,547,640
1,728,417,687

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าสิ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนค่าสิ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนหักค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
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กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำท)
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

18,637,170
64,406,347
1,070,706,038
1,826,060
1,155,575,615

38,565,806
79,226,480
723,897,400
4,677,452
846,367,138

18,637,170
1,116,607,038
4,964,065
1,140,208,273

38,565,806
26,127,499
742,622,025
7,537,714
814,853,044

5,579,863
22,653,213
637,377,266
32,130,928
132,431,095
830,172,365
325,403,250
(85,094,471)
240,308,779
(52,638,553)
187,670,226

18,914,970
40,885,018
387,054,591
15,524,993
95,441,559
557,821,131
288,546,007
(74,551,803)
213,994,204
(49,903,598)
164,090,606

5,579,863
643,668,865
33,797,193
121,219,382
804,265,303
335,942,970
(85,094,471)
250,848,499
(52,728,460)
198,120,039

18,914,970
1,070,000
404,773,256
12,120,890
88,732,803
525,611,919
289,241,125
(74,551,803)
214,689,322
(48,931,231)
165,758,091

(2,846,279)
569,256

-

(2,846,279)
569,256

-

(2,277,023)
(2,277,023)
185,393,203

164,090,606

(2,277,023)
(2,277,023)
195,843,016

165,758,091

0.45

0.41

0.48

0.41
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บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับรายการ)
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
โอนกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ ทธิ
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ ง
สารองค่าเบี้ยปรับเงินเพิม่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

240,308,779

213,994,204

250,848,499

214,689,322

2,750,982
616,464,489
(314,481)
12,253,083
1,811,557
67,069,872

823,677
388,928,362
1,624,666
(89,341)
(82,555)
3,994,357
636,711
60,133,765

2,313,609
616,323,056
(314,481)
12,253,083
1,622,372
67,069,872

526,505
388,589,126
1,624,666
(81,371)
(82,555)
3,994,357
636,711
60,133,765

940,344,281

669,963,846

950,116,010

670,030,526

(440,214,092)
(11,975,215)
25,875,135
(6,633,783)
8,109,707

72,146,696
(9,270,512)
(34,936,975)
(2,246,568)
18,022

(424,440,830)
(11,975,215)
27,823,812
(5,967,917)
1,609,707

84,689,672
(9,270,512)
(34,457,223)
(2,369,749)
(1,776,978)

(15,954,118)
64,429,337
(139,865,824)
(22,068,389)
(64,833,197)
337,213,842
(58,768,639)
(52,250,979)
226,194,224

30,872,326
95,002,929
22,068,389
32,534,018
(113,864)
876,038,307
(49,886,941)
(48,908,894)
777,242,472

(6,397,124)
41,654,220
(139,054,220)
(21,952,307)
(67,943,594)
343,472,542
(58,768,639)
(51,099,140)
233,604,763

58,960,758
41,583,567
94,196,599
21,952,307
30,433,009
(113,864)
953,858,112
(49,886,941)
(47,440,558)
856,530,613

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ ทธิ รายการลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับสุ ทธิ จากการออกหุน้ กู้
เงินรับค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน - สุ ทธิ
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด
ซื้อสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

(9,954,444)
(777,496,280)
79,319,416
(36,175,436)
(744,306,744)

(5,367,687)
(965,263,434)
(182,089,520)
87,253,926
18,388,896
1,043,876
(1,046,033,943)

(9,099,731)
(778,630,846)
79,319,416
(500,000)
(36,175,436)
(745,086,597)

(4,683,915)
(965,145,493)
(182,089,520)
(999,800)
18,388,896
867,666
(1,133,662,166)

113,343,018
(607,348)
202,012,500
1,085,602,576
1,400,350,746
882,238,226
43,248,505
925,486,731

(86,568,029)
(2,190,977)
380,782,000
292,022,994
23,231,523
20,016,982
43,248,505

113,343,018
(607,348)
202,012,500
1,085,602,576
1,400,350,746
888,868,912
32,554,689
921,423,601

(86,568,029)
(2,090,000)
380,782,000
292,123,971
14,992,418
17,562,271
32,554,689

-

-

-

-

9,413,399

-

9,413,399

-

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว
200,000,000
200,000,000
200,000,000
70,000,000
270,000,000

กาไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
1,022,482,061
1,022,482,061

จัดสรรแล้ว
8,287,905
8,287,905
8,287,905
9,906,002
18,193,907

ยังไม่ได้จดั สรร
190,513,727
164,090,606
(8,287,905)
346,316,428
346,316,428
187,670,226
(2,277,023)
185,393,203
(9,906,002)
521,803,629

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนต่ากว่าทุน
จากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(6,103,761)
(6,103,761)

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
384,409,966
164,090,606
548,500,572

(6,103,761)
(6,103,761)

548,500,572
187,670,226
(2,277,023)
185,393,203
1,092,482,061
1,826,375,836
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2559
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว
200,000,000
200,000,000
200,000,000
70,000,000
270,000,000

กาไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1,022,482,061
1,022,482,061

จัดสรรแล้ว
8,287,905
8,287,905
8,287,905
9,906,002
18,193,907

ยังไม่ได้จดั สรร
180,789,549
165,758,091
(8,287,905)
338,259,735

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
380,789,549
165,758,091
546,547,640

338,259,735
198,120,039
(2,277,023)
195,843,016
(9,906,002)
524,196,749

546,547,640
198,120,039
(2,277,023)
195,843,016
1,092,482,061
1,834,872,717
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดและมีภูมิลำเนำ
ในประเทศ ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 45/14 อำคำรเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศำลำยำ หมู่ที่ 1
ตำบลทรงคนอง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (รวมเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) ดำเนินธุรกิจหลักดังนี้
1.1 ขำยสิ ทธิ ภำพยนตร์ ซี รีย ์ และสำรคดี ทั้งไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรผลิตและจัดจำหน่ ำย
สิ นค้ำในรู ปแบบดีวีดีและบลูเรย์
1.2 ขำยโฆษณำและผลิตรำยกำรโทรทัศน์

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงิ น นี้ ได้จ ัด ท ำขึ้ น โดยใช้เกณฑ์รำคำทุ น เดิ ม เว้น แต่ จ ะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่ น ในนโยบำย
กำรบัญชี

2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จดั ท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท เจเคเอ็น โกลบอล มี เดี ย จำกัด
(มหำชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”)
ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

บริ ษทั เจเคเอ็น แชนแนล จำกัด
บริ ษทั เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
บริ ษทั เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด
บริ ษทั เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด

ขำยโฆษณำและผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ขำยโฆษณำ
ยังไม่ดำเนินกิจกำร
ยังไม่ดำเนินกิจกำร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
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ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสัง่ กำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบกำรเงิ น ของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้น โดยใช้น โยบำยกำรบัญ ชี ที่สำคัญ เช่ น เดี ยวกัน กับของ
บริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออก
จำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
2.3

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์
กำรตี ควำมและกำรให้แนวปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี กับผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุ บ ัน สภำวิชำชี พ บัญ ชี ได้ป ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ ำวได้รับ กำรปรั บ ปรุ งหรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หำเท่ ำเที ย มกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1

กำรรับรู้รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อ กลุ่มบริ ษทั ได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นนัยสำคัญของ
ควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ จากการให้ บริ การ
รำยได้จำกกำรบริ กำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์จะรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้บริ กำรโฆษณำแล้ว
รายได้ จากค่ าสิ ทธิ
รำยได้จำกค่ำสิ ทธิรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำงซึ่งเป็ นไปตำมเนื้อหำของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
รำยได้จำกค่ำสิ ทธิ ที่คิดค่ำธรรมเนี ยมเป็ นจำนวนคงที่ ซึ่ งผูใ้ ช้สิทธิ ไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้ และผูใ้ ห้
สิ ทธิไม่มีขอ้ ผูกพันภำยหลังกำรให้ใช้สิทธิ จะถือเป็ นรำยได้ท้ งั จำนวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิสำมำรถใช้สิทธิได้
ตำมสัญญำ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้แสดงไว้ในงบกำรเงินโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม

4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืน ภำยในระยะเวลำไม่ เกิ น 3 เดื อนนับจำกวัน ที่ ได้มำและไม่ มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

4.4

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงทำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
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4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

4.6

อุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน

-

5
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.7

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัด
จำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย
ค่ำสิ ทธิรำยกำร แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำสิ ทธิ รำยกำรจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำยใต้สัญญำสิ ทธิ เมื่อระยะเวลำของสัญญำ
เริ่ มต้น โดยทรำบมูลค่ำที่แน่นอนของค่ำสิ ทธิและสิ ทธิน้ นั อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของกิจกำรแล้ว
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยค่ำสิ ทธิรำยกำรโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสญ
ั ญำ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ นอนแต่จะ
ใช้วิ ธี ก ำรทดสอบกำรด้อ ยค่ ำทุ ก ปี ทั้งในระดับ ของแต่ ล ะสิ น ทรั พ ย์น้ ัน และในระดับ ของหน่ ว ย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนทุกปี ว่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวยังคงมีอำยุ
กำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
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4.8

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมกลุ่ม
บริ ษทั หรื อถูกกลุ่มบริ ษทั ควบคุมไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร
สำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนิ นงำน
ของกลุ่มบริ ษทั

4.9

สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำเช่ ำที่ ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

4.10 เงินตรำต่ ำงประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำ
ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุน ที่ เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ ยนได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำร
ดำเนินงำน
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4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่
ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำ
จำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.12 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิ ด
รำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยก
ออกจำกสิ น ทรั พ ย์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท เงิ น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จ่ ำยสมทบกองทุ น ส ำรองเลี้ ยงชี พ บัน ทึ ก เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ต ้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิ สระได้ทำกำรประเมิ นภำระผูกพัน ดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
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4.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำกลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิจไป
เพื่ อ ปลดเปลื้ อ งภำระผูก พัน นั้น และกลุ่ ม บริ ษ ัท สำมำรถประมำณมู ล ค่ ำภำระผูก พัน นั้น ได้อ ย่ำง
น่ำเชื่อถือ
4.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่ มบริ ษ ัท บัน ทึ ก ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัด บัญ ชี ของผลแตกต่ ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
นั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำง
ภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่ กลุ่มบริ ษ ทั จะมี กำไรทำงภำษี ใน
อนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริ ษทั
จะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้
ประโยชน์
กลุ่ มบริ ษ ทั จะบัน ทึ กภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หำกภำษี ที่เกิ ด ขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่ งผลกระทบต่ อจ ำนวนเงิ น ที่ แสดงในงบกำรเงิ น และต่ อข้อมู ลที่ แ สดงในหมำยเหตุ ป ระกอบงบ
กำรเงิ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งอำจแตกต่ ำงไปจำกจ ำนวนที่ ป ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
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ค่ ำสิ ทธิรำยกำรและค่ ำตัดจำหน่ ำย
ในกำรคำนวณค่ำตัดจำหน่ ำยของค่ำสิ ทธิ รำยกำร ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ใหม่หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของค่ำสิ ทธิรำยกำรในแต่ละช่วงเวลำและบันทึก
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรทำงธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกกำรขำยสิ ทธิ
รำยได้อื่น
ค่ำเช่ำเวลำโฆษณำ
ค่ำบริ กำรจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้จำกกำรบริ กำร
รำยได้จำกกำรขำย
1
รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ
ค่ำเช่ำจ่ำย
10
ค่ำเช่ำเวลำโฆษณำ
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

-

46
3
8

19
3
1
2

7
4
2
9
14

1
10
-

4
9
-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ราคาตามสั ญญา
ราคาตามสั ญญา
ราคาตามสั ญญา
ราคาตามสั ญญา
ราคาตามสั ญญา
ราคาตามสั ญญา
ราคาตามสั ญญา
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสั ญญา
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่ ม บริ ษ ัท และกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 และ 2559 มี
รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

600
600

6,178
6,178

6,316
600
6,916

284
3,788
4,072

เงินมัดจำค่ ำเช่ ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน)
รวมเงินมัดจำค่ำเช่ำ

846
846

846
846

846
846

846
846

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
(หมำยเหตุ 13)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

381
381

9,824
9,824

10,836
381
11,217

3,259
9,824
13,083

-

-

18,808
18,808

41,584
41,584

เงินรับล่วงหน้ ำค่ ำสิ ทธิ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ ทธิ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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เงินให้กยู้ มื แก่/เงินกูย้ มื จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ำ งของเงิ น ให้ กู้ยื ม และเงิ น กู้ยื ม ระหว่ ำ งกลุ่ ม บริ ษ ัท และกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืมดังกล่ำวมีรำยละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินให้กยู้ มื แก่
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
รวมเงินกูย้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559
-

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

ลดลง
ระหว่ำงปี

500
500

-

500
500
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกูย้ มื จำก
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เจเคเอ็น แชนแนล จำกัด
บริ ษทั เจเคเอ็น โนวเลดจ์ จำกัด
บริ ษทั เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด
รวมเงินกูย้ มื จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559
-

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี
21,700
900
500
23,100

ลดลง
ระหว่ำงปี
(21,700)
(900)
(500)
(23,100)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
-

เงินให้กูย้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ ืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวง
ถำม ไม่มีหลักประกัน และไม่คิดดอกเบี้ย
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

7.

งบกำรเงินรวม
2560
2559
31,347
15,533
7,246
2,217
38,593
17,750

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
28,912
15,533
7,246
2,217
36,158
17,750

งบกำรเงินรวม
2560
2559
61
74
925,426
43,175
925,487
43,249

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2
10
921,422
32,545
921,424
32,555

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.4 ต่อปี (2559: ร้อยละ
0.5 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

198

5,726

6,510

3,870

397
5
600

62
5,788

397
5
6,912

62
3,932
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ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

209,508

195,911

188,843

163,502

274,312
225,210
30,356
2,344
741,730
(2,426)
739,304
739,904

52,696
19,608
16,649
7,491
292,355
(2,740)
289,615
295,403

242,478
223,819
24,045
2,344
681,529
(2,426)
679,103
686,015

50,705
18,336
16,649
7,491
256,683
(2,740)
253,943
257,875

73
73
739,977

138
3,344
2
250
312
4,046
299,449

73
4
77
686,092

138
3,010
2
312
3,462
261,337

ยอดคงค้ำงของลูกหนี้ กำรค้ำข้ำงต้น ได้รวมลูกหนี้ กำรค้ำจำนวนเงิน รวมประมำณ 460 ล้ำนบำท
(2559: 116 ล้ำนบำท) ซึ่งนำไปขำยลดแก่สถำบันกำรเงิน โดยสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมีสิทธิไล่เบี้ย
9.

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝำกธนำคำรซึ่ งบริ ษทั ฯได้นำไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่ อที่บริ ษทั ฯได้รับจำก
สถำบันกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั เจเคเอ็น แชนแนล จำกัด
บริ ษทั เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
บริ ษทั เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด
บริ ษทั เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด
รวม

11.

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2560
2559
100,000
1,000
1,000
1,000

100,000
1,000
1,000
1,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100

(หน่วย: พันบำท)
รำคำทุน
2560
2559
100,000
1,000
1,000
1,000
103,000

100,000
1,000
1,000
1,000
103,000

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

ค่ำสิ ทธิรำยกำร - รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2560
2559
2,378,640
1,601,406
(1,187,363)
(571,383)
(7,007)
(7,007)
1,184,270
1,023,016

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2,379,919
1,601,288
(1,187,293)
(571,120)
(7,007)
(7,007)
1,185,619
1,023,161

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม
ค่ำตัดจำหน่ำย
โอนกลับรำยกำร
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2560
2559
1,023,016
446,523
777,496
965,263
(616,242)
(388,852)
82
1,184,270
1,023,016

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
1,023,161
446,523
778,631
965,145
(616,173)
(388,589)
82
1,185,619
1,023,161
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12.

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

เจ้ำหนี้แฟคเตอริ่ ง
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MRR
4.00 - 8.00

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
482,665
364,346
40,480
45,456
523,145
409,802

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินค้ ำประกันโดย
ก) เงินฝำกธนำคำรของบริ ษทั ฯ
ข) กำรจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค) บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน กรรมกำรของบริ ษทั ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
13.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

14.

งบกำรเงินรวม
2560
2559
9,819
22,710
23,886
26,772
33,260
381
5
29,742
20,288
79,605
87,258

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
10,765
13,007
21,372
21,227
71
71
24,718
31,306
381
5
28,838
18,625
86,145
84,241

งบกำรเงินรวม
2560
2559
5,159
71,191
5,159
71,191

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
516
68,460
516
68,460

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
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กลุ่มบริ ษทั ได้คำนวณค่ำเบี้ยปรับและเงินเพิ่มสำหรับภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยและภำษีมูลค่ำเพิ่มที่ยงั
ไม่ ไ ด้ น ำส่ งตำมหลัก เกณฑ์ ป ระมวลรั ษ ฎำกรจนถึ ง วัน ที่ ช ำระเงิ น เป็ นจ ำนวน 48 ล้ำ นบำท
(31 ธันวำคม 2559: 22 ล้ำนบำท) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้ยื่นแบบชำระภำษีสำหรับภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่ำวแก่กรมสรรพำกรทั้งจำนวนแล้วในปี ปัจจุบนั
15. หุ้นกู้ระยะยำว
เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯออกหุ ้นกู้
ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีผูค้ ้ ำประกัน และมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ ป็ นจำนวนไม่เกิ น 300
ล้ำนบำท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้อนุ มตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ ้นกู้
ครั้งที่ 1/2560 เป็ นจำนวนเงิน 210 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีอำยุ 1 ปี 6 เดือน
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ส่ วนเงินต้นหุ ้นกูม้ ีกำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ ้นกูท้ ้ งั
จำนวน หุ ้นกูด้ งั กล่ำวเป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีผคู ้ ้ ำประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กู้ โดยเป็ นกำรเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนเฉพำะเจำะจงไม่เกิน 10 รำย
โดยบริ ษทั ฯได้ออกจำหน่ำยหุน้ กูเ้ มื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 เป็ นจำนวนเงิน 210 ล้ำนบำท
กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุน้ กูร้ ะยะยำวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
บวก: ออกจำหน่ำยระหว่ำงปี
หัก: ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
บวก: ตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หุน้ กู:้ สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
384,776
210,000
(7,987)
12,253
599,042
(599,042)
-

หุ ้นกูด้ งั กล่ำวมีขอ้ กำหนดว่ำด้วยหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ และมีขอ้ กำหนดเรื่ องกำรดำรงอัตรำส่ วนทำง
กำรเงินบำงประกำร ณ วันสิ้ นงวดบัญชีรำยไตรมำส และ ณ วันสิ้ นปี บัญชี
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16. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน
แสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2560
2559
5,106
4,583

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
5,106
4,583

1,606
206
-

496
141
(114)

1,418
205
-

496
141
(114)

2,846
9,764

5,106

2,846
9,575

5,106

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ ในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน

ต้นทุนค่ำสิ ทธิ และบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2560
2559
1,812
637
1,812
637

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
1,623
637
1,623
637

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริ ษทั ฯประมำณ 12 ปี (2559: 11 ปี ) และบริ ษทั ย่อยประมำณ 23 ปี (2559: ไม่มี)
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
2560
2559
2.57 - 3.24
3.16
3
3
5 - 13
5

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2.57
3.16
3
3
5
5
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(836)
984
(808)
949
746
(100)
728
(86)
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

17.

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%
(195)
209
(195)
209
145
(134)
145
(134)

ทุนเรื อนหุ้น
ก) เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้
1) อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำก 257.5 ล้ำนบำท (จำนวน 515,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้น ละ 0.5 บำท) เป็ น 200 ล้ำนบำท (จำนวน 400,000,000 หุ ้น มู ลค่ำหุ ้น ที่ ตรำไว้
หุ ้นละ 0.5 บำท) โดยวิธีตดั หุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจำหน่ ำยจำนวน 115,000,000 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรลดทุนดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560
2) อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำก 200 ล้ำนบำท
(จำนวน 400,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท) เป็ น 270 ล้ำนบำท (จำนวน
540,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุน
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560
3) อนุ มตั ิกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จำนวนไม่เกิ น 140,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 0.5 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไปครั้งแรก
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ข) ในระหว่ำงวันที่ 22 - 24 พฤศจิกำยน 2560 บริ ษทั ฯได้เสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนในส่ วนที่จะ
เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ ไปจำนวน 140,000,000 หุน้ ในรำคำหุ น้ ละ 8 บำท คิดเป็ นเงินจำนวน
1,120,000,000 บำท และในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2560 บริ ษทั ฯได้รับชำระเงิน ค่ำหุ ้น เพิ่มทุ น
ดังกล่ำวแล้วทั้งจำนวน ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ ้นดังกล่ำวจำนวน 27.5
ล้ำนบำท (สุ ทธิจำกภำษีเงินได้ 6.9 ล้ำนบำท) ได้แสดงหักจำกส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
บริ ษั ท ฯได้ จ ดทะเบี ย นกำรเพิ่ ม ทุ น ช ำระแล้ ว ดั ง กล่ ำ วกั บ กระทรวงพำณิ ชย์เ มื่ อ วัน ที่
27 พฤศจิกำยน 2560
ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอและเริ่ มซื้อขำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560
18.

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี หัก
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้

19.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำลิขสิ ทธิ ตดั จำหน่ำย
ค่ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์
ค่ำพำกษ์และค่ำแปลบท
ต้นทุนสิ นค้ำเพื่อขำย
ค่ำเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

งบกำรเงินรวม
2560
2559
67,374
35,991
616,242
388,852
33,994
19,010
15,673
14,276
5,480
18,854
22,193
29,181

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
60,116
31,277
616,173
388,589
30,660
1,880
15,661
14,198
5,480
18,854
22,114
29,064
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20.

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560
2559
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้จำกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเสนอ
ขำยหุ น้ เพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
(หมำยเหตุ 17)
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

46,221

48,690

46,268

47,717

6,879

-

6,879

-

(462)
52,638

1,214
49,904

(419)
52,728

1,214
48,931

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
รวม

569
569

-

569
569

-
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรทำ
งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
รำยกำรขำดทุนทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบกำรเงินรวม
2560
2559
240,309
213,994

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
250,848
214,689

ร้อยละ 20
48,062

ร้อยละ 20
42,799

ร้อยละ 20
50,170

ร้อยละ 20
42,938

1,699

922

-

-

200

145

-

-

4,991
(57)
(2,257)
52,638

6,030
8
49,904

4,789
(20)
(2,211)
52,728

5,985
8
48,931

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ น้ กู้
รวมสิ น ทรั พ ย์ (หนี้ สิ น ) ภำษี เงิ น ได้ ร อกำรตั ด บั ญ ชี
- สุ ทธิ

485
705
1,953
5

548
1,401
1,021
-

485
705
1,915
-

548
1,401
1,021
-

(2,191)

(3,044)

(2,191)

(3,044)

957

(74)

914

(74)
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21.

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรคำนวณได้ ดังนี้

กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท/หุน้ )

22.

งบกำรเงินรวม
2560
2559
187,670
164,091
413,425
400,000
0.45
0.41

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
198,120
165,758
413,425
400,000
0.48
0.41

ส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อ มู ล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอนี้ สอดคล้อ งกับ รำยงำนภำยในของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ผูม้ ี อ ำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัด สรรทรั พ ยำกรให้ กับ ส่ ว นงำนและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของส่ ว นงำน ทั้งนี้ ผูม้ ี อ ำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั คือ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้
•
•
•

ธุรกิจขำยสิ ทธิ
ธรุ กิจบริ กำรโฆษณำ
ธุรกิจอื่น ๆ

ผู ม้ ี อ ำนำจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทำนผลกำรด ำเนิ น งำนของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจำกกัน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กลุ่ม
บริ ษทั ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำน
และสิ น ทรั พ ย์ร วมซึ่ งวัด มู ล ค่ ำ โดยใช้เกณฑ์ เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ นกำรวัด ก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำร
ดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชี
สำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก
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ข้อมูลรำยได้และกำไร และสิ นทรัพย์รวม ของส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ธุรกิจขำยสิ ทธิ
2560
2559
รำยได้
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
รวมรำยได้
กำไรของส่ วนงำน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ธุรกิจบริกำรโฆษณำ
2560
2559

ธุรกิจอื่น ๆ
2560
2559

รวมส่ วนงำน
2560
2559

กำรตัดรำยกำรระหว่ ำงกัน
2560
2559

1,089
46
1,135

763
19
782

65
10
75

79
4
83

3
3

3
3

1,154
59
1,213

842
26
868

(59)
(59)

(26)
(26)

1,154
1,154

842
842

486

358

13

42

3

3

502

403

(14)

(8)

488
2
(32)
(132)
(85)
(53)
188

395
5
(16)
(95)
(75)
(50)
164

กำไรสำหรับปี

สิ นทรัพย์รวม

(หน่ วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2560
2559

ธุรกิจขำยสิ ทธิ
2560
2559
3,167
1,729

ธุรกิจบริกำรโฆษณำ
2560
2559
123
118

ธุรกิจอื่น ๆ
2560
2559
1
2

รวมส่ วนงำน
2560
2559
3,291
1,849

กำรตัดรำยกำรระหว่ ำงกัน
2560
2559
(152)
(153)

งบกำรเงินรวม
2560
2559
3,139
1,696
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ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดำเนิ นธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่
ในงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนสำมรำย เป็ นจำนวนเงิน 311 ล้ำนบำท 244
ล้ำนบำท และ 176 ล้ำนบำท (ปี 2559 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนสี่ รำย เป็ นจำนวนเงิน 227
ล้ำนบำท 160 ล้ำนบำท 116 ล้ำนบำท และ 87 ล้ำนบำท)
23.

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษ ทั และพนักงำนบริ ษ ทั ฯได้ร่วมกัน จัดตั้งกองทุ น สำรองเลี้ ยงชี พ ขึ้ น ตำมพระรำชบัญ ญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือน
ในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
กรุ งไทย จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่ำงปี 2560 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน
678,808 บำท (2559: 191,813 บำท)และเฉพำะของบริ ษ ัท ฯจำนวน 641,680 บำท (2559: 180,467
บำท)

24.

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้

24.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2560 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภ ำระผู ก พัน เกี่ ย วกับ รำยจ่ ำ ยฝ่ ำยทุ น เป็ นจ ำนวนเงิ น
4 ล้ำนเหรี ยญสหรั ฐฯ (2559: 2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ) ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรจัดซื้ อค่ำสิ ทธิ รำยกำร และ
จำนวนเงิน 1 ล้ำนบำท และ 0.1 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (2559: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้ ออุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
24.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและบริกำร
กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนและบริ กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำน เช่ำพื้นที่
โฆษณำ บริ กำรขึ้นช่ องดำวเทียม บริ กำรจัดเรตติ้ง และบริ กำรส่ วนกลำง และระบบสำธำรณู ปโภค
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
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กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนและบริ กำรที่
เกี่ยวข้องที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
จ่ำยชำระ
ภำยใน1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

18
3

17
9

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
10
3

9
9

24.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำค่ำสิ ทธิ และสัญญำกำรรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิ คกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่งในต่ำงประเทศเพื่อกำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ และบริ กำรทำงด้ำนเทคนิค โดยภำยใต้เงื่อนไข
ตำมสัญญำค่ำสิ ทธิ บริ ษทั ฯต้องจ่ำยค่ำสิ ทธิ รำยปี ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงิน
ประมำณ 4 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (2559: 4 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ)
25.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

25.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญ ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และเงิน กูย้ ืมระยะยำว กลุ่มบริ ษ ทั มี ควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทำงกำรเงิน ดังกล่ำว และมี
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น และเงินให้กยู้ มื
ฝ่ ำยบริ ห ำรควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีน โยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ มสิ น เชื่ อที่
เหมำะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ
จำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ กำรค้ำ
และลูกหนี้อื่น และเงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน และเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นจำกธนำคำร สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบนั
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ สำมำรถแยกตำมวันที่
ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

79
79

-

-

915
915

10
740
750

925
740
79
1,744

0.40
1.00

30
-

-

-

493
-

80

523
80

หมำยเหตุ 12

30

-

-

493

80

603

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

43
43

-

-

4
4

39
299
338

43
299
43
385

0.50
0.50

30
-

-

-

380
-

87

410
87

หมำยเหตุ 12

30

-

-

380

87

497

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

79
79

-

-

913
913

8
686
694

921
686
79
1,686

0.40
1.00

30
-

-

-

493
-

86

523
86

หมำยเหตุ 12

30

-

-

493

86

609

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

43
43

-

-

1
1

32
261
293

33
261
43
337

0.50
0.50

30
-

-

-

380
-

84

410
84

หมำยเหตุ 12

30

-

-

380

84

494

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อค่ำสิ ทธิ รำยกำรเป็ น
เงินตรำต่ำงประเทศซึ่งกลุ่มบริ ษทั มิได้ทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ ยงไว้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่
เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
2560
2559
(ล้ำน)
(ล้ำน)
2.11
-

หนี้สินทำงกำรเงิน
2560
2559
(ล้ำน)
(ล้ำน)
0.51
0.26

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2560
2559
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.68
35.83

25.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินให้กยู้ มื และเงิน
กูย้ ืมไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง จำนวนเงิ น ที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ ยนสิ น ทรั พ ย์กัน หรื อจ่ ำยชำระ
หนี้สินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้
อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะ
ของเครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
26.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ ห ำรจัดกำรทุ นที่ สำคัญ ของกลุ่มบริ ษทั คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ ำงทุน ที่
เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรดำเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มี อตั รำส่ วนหนี้ สิ น ต่อทุน เท่ ำกับ 0.72:1 (2559: 2.09:1)
และเฉพำะบริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.73:1 (2559: 2.16:1)

27.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่ อ วัน ที่ 23 กุม ภำพัน ธ์ 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ เสนอให้ อ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ ครั้งที่ 1 (JKN-W1) จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่ วย ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุ มตั ิกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวในที่ประชุ มสำมัญ
ประจำปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯต่อไป

28.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561
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