
 

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้              
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได ้                
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2561 



บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133,469            925,487            120,400            921,424            
เงินลงทุนชัว่คราว 4 379,155            -                        379,155            -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 874,004            739,977            829,732            686,092            
สินคา้คงเหลือ 21,027              21,246              21,027              21,246              
เงินใหกู้แ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        500                   500                   
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 38,353              38,414              35,055              34,336              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,596              12,560              8,125                10,341              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,456,604         1,737,684         1,393,994         1,673,939         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 17,872              78,739              17,872              78,739              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        102,999            102,999            
อุปกรณ์ 28,590              22,157              26,846              20,554              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 312,573            102,904            312,573            102,904            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 6 1,149,649         1,184,270         1,151,283         1,185,619         
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 794                   798                   547                   533                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,293                957                   1,735                914                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,740              11,032              5,907                1,127                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,523,511         1,400,857         1,619,762         1,493,389         
รวมสินทรัพย์ 2,980,115         3,138,541         3,013,756         3,167,328         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 มีนาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 243,097            523,145            243,097            523,145            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 8 86,769              79,605              97,315              86,145              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 602,870            599,042            602,870            599,042            
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,814                2,086                2,814                2,086                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,204              16,256              29,204              16,256              
เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 3 77,109              64,429              92,650              83,238              
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 5,341                5,959                5,075                5,733                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,013              5,159                12,484              515                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,064,217         1,295,681         1,085,509         1,316,160         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,555                6,720                8,555                6,720                
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,398              9,764                10,112              9,575                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18,953              16,484              18,667              16,295              
รวมหนีสิ้น 1,083,170         1,312,165         1,104,176         1,332,455         
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 270,000            270,000            270,000            270,000            
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้
      หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 270,000            270,000            270,000            270,000            
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,022,482         1,022,482         1,022,482         1,022,482         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18,194              18,194              18,194              18,194              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 592,373            521,804            598,904            524,197            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,104)               (6,104)               -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,896,945         1,826,376         1,909,580         1,834,873         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,980,115         3,138,541         3,013,756         3,167,328         

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 473                  -                      473                  -                      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 16,245             8,138               6,551               -                      

รายไดค้่าสิทธิ 327,225           249,867           333,169           256,472           

รายไดอ่ื้น 1,846               752                  2,637               1,538               

รวมรายได้ 345,789           258,757           342,830           258,010           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 197                  -                      197                  -                      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 9,447               4,817               959                  -                      

ตน้ทุนค่าสิทธิ 180,239           136,408           182,019           136,408           

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 15,305             1,669               17,054             1,629               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,326             36,290             29,673             33,918             

รวมค่าใช้จ่าย 237,514           179,184           229,902           171,955           

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 108,275           79,573             112,928           86,055             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (19,722)           (18,012)           (19,722)           (18,012)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 88,553             61,561             93,206             68,043             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (17,984)           (15,549)           (18,499)           (16,088)           

กําไรสําหรับงวด 70,569             46,012             74,707             51,955             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                      (3,292)             -                      (3,292)             
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10 -                      658                  -                      658                  
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                      (2,634)             -                      (2,634)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                      (2,634)             -                      (2,634)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 70,569             43,378             74,707             49,321             

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 11

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.13                 0.12                 0.14                 0.13                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 88,553             61,561             93,206             68,043             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 1,337               394                  1,198               284                  

   ค่าตดัจาํหน่าย 169,751           133,866           169,471           132,410           

   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 482                  321                  (82)                  321                  

   กาํไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (769)                -                      (769)                -                      

   กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (413)                -                      (413)                -                      

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 3,828               2,304               3,828               2,304               

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 634                  493                  537                  452                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 14,844             14,982             14,844             14,982             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 278,247           213,921           281,820           218,796           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (134,509)         (98,606)           (143,558)         (102,837)         

   สินคา้คงเหลือ 219                  (6,810)             219                  (6,810)             

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 61                    7,545               (719)                7,468               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,964               (584)                2,216               (106)                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (708)                1,439               (4,780)             1,440               

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16,918             (7,794)             20,924             (6,785)             

   เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 12,680             74,292             9,412               67,425             

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง (618)                25,522             (658)                25,255             

   สาํรองค่าเบ้ียปรับเงินเพ่ิม -                      13,824             -                      13,701             

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,482             13,512             11,969             13,615             

 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 187,736           236,261           176,845           231,162           

   จ่ายดอกเบ้ีย (24,598)           (18,699)           (24,598)           (18,699)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (8,000)             (6,559)             (6,372)             (6,559)             

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 155,138           211,003           145,875           205,904           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (750,000)         -                      (750,000)         -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 372,027           -                      372,027           -                      

ซ้ืออุปกรณ์ (4,742)             (426)                (4,462)             (420)                

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (135,074)         (270,057)         (135,097)         (268,601)         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการลดลง (เพิ่มข้ึน) (209,669)         92,252             (209,669)         92,252             

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                      (3,350)             -                      -                      

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 60,867             (6,617)             60,867             (6,617)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (666,591)         (188,198)         (666,334)         (183,386)         

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (280,048)         (25,119)           (280,048)         (25,119)           

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (517)                -                      (517)                -                      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (280,565)         (25,119)           (280,565)         (25,119)           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (792,018)         (2,314)             (801,024)         (2,601)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 925,487           43,249             921,424           32,555             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 133,469           40,935             120,400           29,954             

-                      -                      

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด

   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ 3,080               -                      3,080               -                      

   โอนอุปกรณ์ไปซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (52)                  -                      (52)                  -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนตํ่ากวา่ทุน

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จากการรวมธุรกิจภายใต้

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 200,000                            -                                        8,288                                346,316                            (6,104)                               548,500                            
กาํไรสาํหรับงวด -                                        -                                        -                                        46,012                              -                                        46,012                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                        -                                        -                                        (2,634)                               -                                        (2,634)                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                        -                                        -                                        43,378                              -                                        43,378                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 200,000                            -                                        8,288                                389,694                            (6,104)                               591,878                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 270,000                            1,022,482                         18,194                              521,804                            (6,104)                               1,826,376                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                        -                                        -                                        70,569                              -                                        70,569                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 270,000                            1,022,482                         18,194                              592,373                            (6,104)                               1,896,945                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม



(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 200,000                        -                                    8,288                            338,260                        546,548                        
กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    51,955                          51,955                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    (2,634)                           (2,634)                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    49,321                          49,321                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 200,000                        -                                    8,288                            387,581                        595,869                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 270,000                        1,022,482                     18,194                          524,197                        1,834,873                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    74,707                          74,707                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 270,000                        1,022,482                     18,194                          598,904                        1,909,580                     

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

ก) ขายสิทธิภาพยนตร์ ซีรีย ์และสารคดี ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจดัจาํหน่าย
สินคา้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

ข) ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน ์

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยกลุ่มบริษทัเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน)                  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) และจดัทาํข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 6 7 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 4 - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าจ่าย 3 2 3 2 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 5) 
    

บริษทัยอ่ย - - 1,385 6,316 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 206 600 206 600 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 206 600 1,591 6,916 

     
เงนิมดัจําค่าเช่า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,020 846 1,020 846 

รวมเงินมดัจาํค่าเช่า 1,020 846 1,020 846 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 15,296 10,836 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 344 381 344 381 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344 381 15,640 11,217 

     
เงนิรับล่วงหน้าค่าสิทธิ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 15,541 18,808 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 15,541 18,808 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ        
31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
เพิม่ข้ึน 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 

บริษทัย่อย     

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จาํกดั 500 - - 500 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 500 - - 500 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลกัประกนั และไม่คิด
ดอกเบ้ีย  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 10,063 7,917 9,863 7,717 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9,802 6,508 9,802 6,508 

รวม 19,865 14,425 19,665 14,225 

4. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - ราคาทุน 378,386 - 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า       
 เงินลงทุน 769 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - มูลค่ายติุธรรม 379,155 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ขา้งตน้ จดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 1 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พ่ือค้าสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ซ้ือระหวา่งงวด 750,000 
ขายระหวา่งงวด (371,614) 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 769 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 - สุทธิ 379,155 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 198 1,372 6,510 
คา้งชาํระ      
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 206 397 206 397 
3 - 6 เดือน - 5 - 5 

รวม 206 600 1,578 6,912 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 287,662 209,508 274,154 188,843 
คา้งชาํระ      
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 138,871 274,312 130,183 242,478 
3 - 6 เดือน 229,057 225,210 207,923 223,819 
6 - 12 เดือน 218,360 30,356 215,845 24,045 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,363 2,344 2,363 2,344 

รวม 876,313 741,730 830,468 681,529 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,908) (2,426) (2,344) (2,426) 
สุทธิ 873,405 739,304 828,124 679,103 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 873,611 739,904 829,702 686,015 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17 73 17 73 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 376 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13 4 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 393 73 30 77 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 874,004 739,977 829,732 686,092 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ขา้งต้น ได้รวมลูกหน้ีการคา้จาํนวนเงินรวม
ประมาณ 350 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 460 ลา้นบาท) ซ่ึงนาํไปขายลดแก่สถาบนัการเงิน โดย
สถาบนัการเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ีย 

6. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,184,270 1,185,619 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 135,074 135,097 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (169,695) (169,433) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 1,149,649 1,151,283 

7. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีแฟคเตอร่ิง MRR 213,097 482,665 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 4.00 30,000 40,480 
รวม  243,097 523,145 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,754 10,765 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42,287 22,710 40,718 21,372 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 71 71 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,513 26,772 19,968 24,718 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344 381 3,815 381 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,625 29,742 20,989 28,838 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 86,769 79,605 97,315 86,145 
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9.   หุ้นกู้ระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม  2561            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 599,042 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 3,828 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 602,870 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (602,870) 
หุน้กู:้ สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 

หุ้นกู้ดงักล่าวมีข้อกาํหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ และมีขอ้กาํหนดเร่ืองการดาํรงอตัราส่วน                
ทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 

10. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 19,320 16,703 19,320 16,703 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,336) (1,154) (821) (615) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 17,984 15,549 18,499 16,088 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด           
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั   

ผลขาดทุนจากการประมาณการ            
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 658 - 658 

รวม - 658 - 658 

11. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 70,569 46,012 74,707 51,955 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 540,000 400,000 540,000 400,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.13 0.12 0.14 0.13 
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12. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 ธุรกิจขายสิทธิ 
 ธุรกิจบริการโฆษณา 
 ธุรกิจอ่ืน ๆ 

 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่ม
บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน
และสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน
และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 

 ธุรกิจขายสิทธิ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจอื่น  ๆ รวมส่วนงาน การตดัรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 328 250 16 8 - - 344 258 - - 344 258 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6 7 4 - 1 1 11 8 (11) (8) - - 

รวมรายได้ 334 257 20 8 1 1 355 266 (11) (8) 344 258 

กําไรของส่วนงาน 151 120 6 - 1 1 158 121 (4) (4) 154 117 
รายไดอ้ื่น           2 1 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ           (15) (2) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (32) (36) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (20) (18) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (18) (16) 

กําไรสําหรับงวด           71 46 
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13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

13.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ  วัน ท่ี  31  มีนาคม  2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน เก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  เป็นจํานวนเงิน             
3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2560: 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัซ้ือค่าสิทธิ
รายการ และจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 1 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ 

13.2  ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

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

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 13 18 8 10 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2 3 2 3 

13.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศเพ่ือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้ง่ือนไข
ตามสัญญาค่าสิทธิบริษทัฯต้องจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุในสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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14. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 9.07 2.11 0.91 0.51 31.23 32.68 

15. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (JKN-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม โดยรายละเอียดเบ้ืองตน้
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น   
โกลบอล  มี เดีย  จํากัด  (มหาชน ) คร้ังท่ี  1 (JKN-W1) เพ่ือ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้5 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 15 บาท  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก 15 ธนัวาคม 2561 คร้ังท่ีสอง 15 มิถุนายน 2562 คร้ัง
ท่ีสาม 15 ธนัวาคม 2562 และคร้ังสุดทา้ย 8 พฤษภาคม 2563 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : จะประกาศในภายหลงั 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 8 พฤษภาคม 2563 

16. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
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