
 

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ        
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้            
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

กฤษดำ เลิศวนำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกำยน 2561 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,373            925,487            92,050              921,424            
เงินลงทุนชัว่คราว 4 27,824              -                        27,824              -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 1,010,290         739,977            965,645            686,092            
สินคา้คงเหลือ 7,512                21,246              7,512                21,246              
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        800                   500                   
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 48,385              38,414              44,997              34,336              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,899              12,560              14,460              10,341              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,213,283         1,737,684         1,153,288         1,673,939         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 16,205              78,739              16,205              78,739              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        102,999            102,999            
อุปกรณ์ 41,863              22,157              40,065              20,554              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 433,573            102,904            433,573            102,904            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 6 1,224,694         1,184,270         1,227,520         1,185,619         
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3,941                798                   3,730                533                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,891                957                   1,546                914                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,999                11,032              1,966                1,127                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,726,166         1,400,857         1,827,604         1,493,389         
รวมสินทรัพย์ 2,939,449         3,138,541         2,980,892         3,167,328         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 113,953            523,145            113,953            523,145            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 8 132,602            79,605              143,167            86,145              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 208,744            599,042            208,744            599,042            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,952                2,086                2,952                2,086                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,552                16,256              3,552                16,256              
เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 3 43,703              64,429              54,180              83,238              
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 5,119                5,959                4,890                5,733                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,587                5,159                5,018                515                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 520,212            1,295,681         536,456            1,316,160         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 392,502            -                        392,502            -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,033                6,720                7,033                6,720                
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,616              9,764                11,149              9,575                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 411,151            16,484              410,684            16,295              
รวมหนีสิ้น 931,363            1,312,165         947,140            1,332,455         
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 10
      หุน้สามญั 648,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 540,000,000 หุน้
            มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 324,000            270,000            324,000            270,000            
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      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 703,514            521,804            723,076            524,197            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,104)               (6,104)               -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,008,086         1,826,376         2,033,752         1,834,873         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,939,449         3,138,541         2,980,892         3,167,328         

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,404                2,276              1,404              2,276              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11,647              20,073            -                     -                     

รายไดค่้าสิทธิ 347,531            313,489          353,891          315,948          

รายไดอ่ื้น 237                   525                 1,040              1,326              

รวมรายได้ 360,819            336,363          356,335          319,550          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 678                   1,137              678                 1,137              

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6,651                9,269              -                     -                     

ตน้ทุนค่าสิทธิ 229,254            166,357          232,666          171,081          

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 15,886              4,774              17,666            5,903              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40,648              16,847            32,896            13,554            

รวมค่าใช้จ่าย 293,117            198,384          283,906          191,675          

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 67,702              137,979          72,429            127,875          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (14,018)             (22,998)           (14,018)           (22,998)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 53,684              114,981          58,411            104,877          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (10,996)             (21,412)           (11,518)           (21,192)           

กําไรสําหรับงวด 42,688              93,569            46,893            83,685            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                     -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 42,688              93,569            46,893            83,685            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.08                  0.23                0.09                0.21                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 35,050              3,143              35,050            3,143              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 39,850              36,340            6,551              -                     

รายไดค่้าสิทธิ 969,114            832,062          993,331          874,635          

รายไดอ่ื้น 14,833              2,060              17,224            4,407              

รวมรายได้ 1,058,847         873,605          1,052,156       882,185          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 12,729              1,489              12,729            1,489              

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 23,904              17,209            959                 -                     

ตน้ทุนค่าสิทธิ 599,870            459,870          607,235          464,594          

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 35,663              8,650              38,909            9,646              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 107,826            94,904            94,998            85,836            

รวมค่าใช้จ่าย 779,992            582,122          754,830          561,565          

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 278,855            291,483          297,326          320,620          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (49,105)             (61,992)           (49,105)           (61,992)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 229,750            229,491          248,221          258,628          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (48,040)             (53,381)           (49,342)           (56,373)           

กําไรสําหรับงวด 181,710            176,110          198,879          202,255          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

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

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 181,710            174,152          198,879          200,297          

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.34                  0.44                0.37                0.51                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 229,750            229,491          248,221          258,628          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 4,578                1,556              4,126              1,253              

   ค่าตดัจาํหน่าย 561,019            472,010          561,035          444,986          

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 5,905                (314)                (82)                 (314)                

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (61)                    -                     (61)                 -                     

   กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,699)               -                     (1,699)             -                     

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 10,457              8,498              10,457            8,498              

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 1,852                1,407              1,574              1,337              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 37,324              48,021            37,324            48,021            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 849,125            760,669          860,895          762,409          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (276,218)           (308,504)         (279,471)         (333,070)         

   สินคา้คงเหลือ 13,734              (16,925)           13,734            (16,925)           

   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน (9,971)               25,027            (10,661)           25,779            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,339)               (1,126)             (4,119)             275                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,033                8,023              (839)                1,524              

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 67,197              (22,606)           71,222            (16,665)           

   เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ (20,726)             115,825          (29,058)           94,029            

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง (840)                  (140,503)         (843)                (139,930)         

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

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,631                (62,047)           4,503              (62,327)           

 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 631,626            335,765          625,363          293,147          

   จ่ายดอกเบ้ีย (50,744)             (46,884)           (50,744)           (46,884)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (64,881)             (49,329)           (62,678)           (48,379)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 516,001            239,552          511,941          197,884          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (820,000)           -                     (820,000)         -                     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 794,096            -                     794,096          -                     

เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (160)                  -                     (160)                -                     

ซ้ืออุปกรณ์ (21,204)             (9,132)             (20,557)           (8,688)             

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ (601,271)           (667,569)         (602,818)         (641,686)         

ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ (3,315)               -                     (3,315)             -                     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการลดลง (เพิ่มข้ึน) (330,669)           74,325            (330,669)         74,325            

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                        -                     (300)                -                     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 62,534              (29,287)           62,534            (29,287)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (919,989)           (631,663)         (921,189)         (605,336)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (เพิ่มข้ึน) (409,192)           205,620          (409,192)         205,620          

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (2,681)               (168)                (2,681)             (168)                

เงินสดรับ (จ่าย) จากการออกหุน้กูสุ้ทธิ (8,253)               202,012          (8,253)             202,012          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (420,126)           407,464          (420,126)         407,464          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (824,114)           15,353            (829,374)         12                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 925,487            43,249            921,424          32,555            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 101,373            58,602            92,050            32,567            

-                        -                     

ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด

   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าซ้ือ 3,080                9,414              3,080              9,414              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนตํ่ากว่าทุน

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จากการรวมธุรกิจภายใต้

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 270,000                          1,022,482                       18,194                            521,804                          (6,104)                             1,826,376                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      181,710                          -                                      181,710                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 270,000                          1,022,482                       18,194                            703,514                          (6,104)                             2,008,086                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 200,000                         -                                     8,288                             338,260                         546,548                         

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     202,255                         202,255                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     (1,958)                            (1,958)                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     200,297                         200,297                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 200,000                         -                                     8,288                             538,557                         746,845                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 270,000                         1,022,482                      18,194                           524,197                         1,834,873                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     198,879                         198,879                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 270,000                         1,022,482                      18,194                           723,076                         2,033,752                      

-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัและมีภูมิล าเนา
ในประเทศ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 
ต  าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

ก) ขายสิทธิภาพยนตร์ ซีรีย ์และสารคดี ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจดัจ าหน่าย
สินคา้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

ข) ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน์ 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยกลุ่มบริษทัเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) และจดัท าข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น              
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

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

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 24 43 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น - - 2 2 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 14 6 ราคาตามสัญญา 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขาย - 1 - 1 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย 9 7 9 7 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 5) 

    

บริษทัยอ่ย - - 2,295 6,316 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 18 600 18 600 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 600 2,313 6,916 

     
เงนิมัดจ ำค่ำเช่ำ     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,627 846 1,627 846 

รวมเงินมดัจ าค่าเช่า 1,627 846 1,627 846 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 17,106 10,836 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 271 381 271 381 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 271 381 17,377 11,217 

     
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำสิทธิ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 10,477 18,808 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10,477 18,808 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 

บริษัทย่อย     

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จ ากดั 500 300 - 800 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 500 300 - 800 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวง
ถาม และไม่มีหลกัประกนั  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,936 6,214 8,336 5,614 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 255 251 255 251 

รวม 9,191 6,465 8,591 5,865 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,039 20,201 26,239 18,601 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,277 6,949 7,277 6,949 

รวม 35,316 27,150 33,516 25,550 
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4. เงินลงทุนช่ัวครำว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ราคาทุน 27,603 - 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า          
 เงินลงทุน 61 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 27,664 - 
เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงิน 160 - 
รวม 27,824 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ขา้งตน้ จดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 1 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
ซ้ือระหวา่งงวด 820,000 
ขายระหวา่งงวด (792,397) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 61 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 - สุทธิ 27,664 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 18 198 2,007 6,510 
คา้งช าระ      
นอ้ยกวา่ 3 เดือน - 397 268 397 
3 - 6 เดือน - 5 - 5 

รวม 18 600 2,275 6,912 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 435,604 209,508 424,262 188,843 
คา้งช าระ      
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 90,257 274,312 83,677 242,478 
3 - 6 เดือน 272,372 225,210 268,645 223,819 
6 - 12 เดือน 211,962 30,356 180,830 24,045 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,497 2,344 2,497 2,344 

รวม 1,012,692 741,730 959,911 681,529 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,331) (2,426) (2,344) (2,426) 
สุทธิ 1,004,361 739,304 957,567 679,103 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,004,379 739,904 959,842 686,015 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,911 73 5,765 73 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 38 4 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,911 73 5,803 77 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,010,290 739,977 965,645 686,092 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ ไดร้วมลูกหน้ีการคา้จ านวนเงินรวม
ประมาณ 185 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 460 ลา้นบาท) ซ่ึงน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ และขายลด
แก่สถาบนัการเงินโดยสถาบนัการเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ีย 

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 1,184,270 1,185,619 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 601,271 602,818 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (560,847) (560,917) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 1,224,694 1,227,520 
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7. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีแฟคเตอร่ิง MRR - 482,665 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 4.00, MOR-1 113,953 40,480 
รวม  113,953 523,145 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยลูกหน้ีการคา้และเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 12,492 10,765 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 61,139 22,710 59,763 21,372 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 71 71 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,443 26,772 34,581 24,718 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 271 381 4,814 381 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,749 29,742 31,446 28,838 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 132,602 79,605 143,167 86,145 

9.   หุ้นกู้ระยะยำว 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2561            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 599,042 
บวก: ออกจ าหน่ายระหวา่งงวด 400,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (8,253) 
 จ่ายช าระหุน้กูค้รบก าหนดระหวา่งงวด (400,000) 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 10,457 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 601,246 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (208,744) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 392,502 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
คร้ังท่ี 1/2561 เป็นจ านวนเงิน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอายุ 2 ปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุ้นกูมี้ก าหนดช าระในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้ง
จ  านวน หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย  

บริษทัฯไดอ้อกจ าหน่ายหุ้นกูเ้ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 400 ลา้นบาท โดยน าเงินท่ี
ไดจ้ากการออกหุ้นกูค้ร้ังน้ีไปช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 12 กรกฏาคม 2561 และ       
29 กรกฎาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 400 ลา้นบาท  

หุ้นกู้ดังกล่าวมีขอ้ก าหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ และมีขอ้ก าหนดเร่ืองการด ารงอตัราส่วน                
ทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 

10. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก 270 ลา้นบาท                   
(จ านวน 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) เป็น 324 ลา้นบาท (จ านวน 648,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

ข) อนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 1 (JKN-W1) ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
โดยรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี  

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น      
โกลบอล มี เดีย จ ากัด  (มหาชน) ค ร้ังท่ี  1 (JKN-W1) เพื่ อ
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัราส่วนหุ้นสามญั 5 
หุน้ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 15 บาท  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก 14 ธันวาคม 2561 คร้ังท่ีสอง 14 มิ ถุนายน 2562                         

คร้ังท่ีสาม 13 ธนัวาคม 2562 และคร้ังสุดทา้ย 8 พฤษภาคม 2563 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 14 ธนัวาคม 2561 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 8 พฤษภาคม 2563 
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11. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560                
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 10,479 20,283 10,479 20,283 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ   
ผลแตกต่างชัว่คราว 517 1,129 1,039 909 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุน 10,996 21,412 11,518 21,192 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 49,974 56,633 49,974 56,679 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ   
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,934) (3,252) (632) (306) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุน 48,040 53,381 49,342 56,373 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด           
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน                                 

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 489 
รวม - 489 

12. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 42,688 93,569 46,893 83,685 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 540,000 400,000 540,000 400,000 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.08 0.23 0.09 0.21 
     
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 181,710 176,110 198,879 202,255 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 540,000 400,000 540,000 400,000 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.34 0.44 0.37 0.51 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

13. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ธุรกิจขายสิทธิ 
• ธุรกิจบริการโฆษณา 
• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

 ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่ม
บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
และสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 

 ธุรกจิขำยสิทธิ ธุรกจิบริกำรโฆษณำ ธุรกจิอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

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

รำยได้             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 349 316 12 20 - - 361 336 - - 361 336 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6 2 8 8 - - 14 10 (14) (10) - - 

รวมรำยได้ 355 318 20 28 - - 375 346 (14)  (10) 361 336 

ก ำไรของส่วนงำน 122 146 6 5 - - 128 151 (4) 8 124 159 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ           (15) (5) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (41) (17) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (14) (23) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (11) (21) 

ก ำไรส ำหรับงวด           43 93 
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   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 

 ธุรกจิขำยสิทธิ ธุรกจิบริกำรโฆษณำ ธุรกจิอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

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

รำยได้             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,004 835 40 36 - - 1,044 871 - - 1,044 871 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 24 43 14 8 2 2 40 53 (40) (53) - - 

รวมรำยได้ 1,028 878 54 44 2 2 1,084 924 (40) (53) 1,044 871 

ก ำไรของส่วนงำน 408 412 14 (5) 2 2 424 409 (17) (16) 407 393 
รายไดอ่ื้น           15 2 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ           (35) (9) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (108) (95) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (49) (62) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (48) (53) 

ก ำไรส ำหรับงวด           182 176 
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14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจ านวนเงิน                                                                             
1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัซ้ือค่าสิทธิรายการ และจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

14.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน เช่าพื้นท่ี
โฆษณา บริการข้ึนช่องดาวเทียม บริการจดัเรตต้ิง และบริการส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค อายุ
ของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 18 18 8 10 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4 3 4 3 

14.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้ง่ือนไข
ตามสัญญาค่าสิทธิบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุในสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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15. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.24 - 1.76 0.51 32.41 32.85 

16. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                             
ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 เป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอายุ 1 ปี 11 เดือน 28 วนั ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุ้นกู ้                     
มีก าหนดช าระในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ งจ  านวน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง
ไม่เกิน 10 ราย  

17. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
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