
 

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(กลุ่มบริษทั) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ข้าพเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกันของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และ                                                                  

บริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรใน

สาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที

เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุใน

ขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน     

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืองเหล่านี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเรืองเหล่านีดว้ย โดยใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีจาํนวนทีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินอยา่งมาก โดยมีมูลค่าของการใหบ้ริการและขาย

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,404 ลา้นบาท ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทัทีผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลายประเภทและหลายช่องทาง เช่น รายไดค้่าสิทธิ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รายไดจ้ากการขาย เป็นตน้ ซึงมีการทาํสัญญากบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากและเงือนไขทีระบุ

ไวใ้นสญัญาทีทาํกบัลูกคา้มีความหลากหลาย ดงันนั จึงมีความเสียงเกียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ของกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยใชวิ้ธีการตรวจสอบดงันี 

• ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถาม

ผูร้ับผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและสุ่มตวัอยา่งรายการเพือทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีกลุ่มบริษทั

ออกแบบไว ้

• สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายและบริการเพอืตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสญัญาขาย

และบริการของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการทีเกิดขึนในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลา

บญัชี และให้ความสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษในการขยายขอบเขตการสุ่มตรวจสอบเอกสารช่วงใกลสิ้น

รอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนีทีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือหาความผิดปกติทีอาจ

เกิดขึนของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบรายการขายทีทาํผา่นใบสาํคญั

ทวัไป 
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ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั) ซึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชือมนัในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มลูอืนนนั 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนนนัมี

ความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฎ

วา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีในการกาํกบัดแูลทราบเพือใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต     

หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง 

การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ

ทีดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ         

กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือใหไ้ดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมนั

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลทขีดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยียง          

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน     

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ

ความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจาก     

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด               

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร และ

สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกต     

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่     
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การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบั

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการ   

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ       

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ    

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองตา่ง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสมัพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืน                             

ซึงขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที

ขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ                              

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกกวา่ผลประโยชน์ที                                                                        

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี 

กฤษดา เลิศวนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2562 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 125,883,856      925,486,731      118,099,221      921,423,601      
เงินลงทุนชัว่คราว 8 12,874,773        -                         12,874,773        -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 1,117,589,549    739,977,492      1,065,701,417    686,092,450      
สินคา้คงเหลือ 4,922,796          21,245,727        4,922,796          21,245,727        
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         800,000             500,000             
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 67,666,037        38,414,293        64,310,288        34,335,875        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,141,555        12,559,699        8,485,623          10,340,570        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,339,078,566    1,737,683,942    1,275,194,118    1,673,938,223    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10 16,283,092        78,739,238        16,283,092        78,739,238        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                         -                         102,999,200      102,999,200      
อุปกรณ์ 44,730,872        22,157,075        42,147,796        20,554,258        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 655,206,674      102,904,400      655,206,674      102,904,400      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 12 1,181,011,055    1,184,269,752    1,184,617,534    1,185,619,466    
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 4,343,160          797,805             4,149,188          532,991             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 949,243             957,148             837,332             913,745             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,596,801          11,032,078        8,563,802          1,127,078          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,912,120,897    1,400,857,496    2,014,804,618    1,493,390,376    
รวมสินทรัพย์ 3,251,199,463  3,138,541,438  3,289,998,736    3,167,328,599  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 13 93,953,000        523,144,624      93,953,000        523,144,624      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 14 132,611,448      79,604,641        155,330,014      86,145,029        
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 -                         599,041,940      -                         599,041,940      
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,561,535          2,085,600          3,561,535          2,085,600          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,469,108          16,256,109        4,023,080          16,256,109        
เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 6 49,796,792        64,429,337        60,085,292        83,237,787        
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 2,135,173          5,959,646          1,922,187          5,733,692          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,596,261          5,159,409          259,308             515,990             
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 292,123,317      1,295,681,306    319,134,416      1,316,160,771    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 884,628,362      -                         884,628,362      -                         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,163,076          6,720,451          8,163,076          6,720,451          
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16 12,226,695        9,763,845          11,667,139        9,574,660          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 905,018,133      16,484,296        904,458,577      16,295,111        
รวมหน้ีสิน 1,197,141,450    1,312,165,602    1,223,592,993    1,332,455,882    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 17
      หุน้สามญั 648,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
      (2560: หุน้สามญั 540,000,000 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 324,000,000    270,000,000    324,000,000      270,000,000    
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 270,000,000      270,000,000      270,000,000      270,000,000      
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,022,482,061    1,022,482,061    1,022,482,061    1,022,482,061    
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 29,770,558        18,193,907        29,770,558        18,193,907        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 737,909,155      521,803,629      744,153,124      524,196,749      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,103,761)         (6,103,761)         -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,054,058,013    1,826,375,836    2,066,405,743    1,834,872,717    
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,251,199,463  3,138,541,438  3,289,998,736    3,167,328,599  

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 36,474,446         18,637,170       36,474,446          18,637,170       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 50,029,842         64,406,347       6,550,495            -                        
รายไดค่้าสิทธิ 1,317,736,397    1,070,706,038  1,346,393,272     1,116,607,038  
รายไดอ่ื้น 18,370,929         1,826,060         21,562,255          4,964,065         
รวมรายได้ 1,422,611,614    1,155,575,615  1,410,980,468     1,140,208,273  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 13,659,492         5,579,863         13,659,492          5,579,863         
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 30,800,136         22,653,213       3,362,033            -                        
ตน้ทุนค่าสิทธิ 834,390,964       637,377,266     844,187,464        643,668,865     
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 51,712,721         32,130,928       62,538,892          33,797,193       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137,808,515       132,431,095     130,847,651        121,219,382     
รวมค่าใช้จ่าย 1,068,371,828    830,172,365     1,054,595,532     804,265,303     
กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 354,239,786       325,403,250     356,384,936        335,942,970     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (67,365,321)        (85,094,471)     (67,365,321)         (85,094,471)     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 286,874,465       240,308,779     289,019,615        250,848,499     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (59,192,288)        (52,638,553)     (57,486,589)         (52,728,460)     
กําไรสําหรับปี 227,682,177       187,670,226     231,533,026        198,120,039     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                            (2,846,279)         -                           (2,846,279)         
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          569,256            -                          569,256            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (2,277,023)       -                          (2,277,023)       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                          (2,277,023)       -                          (2,277,023)       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 227,682,177         185,393,203       231,533,026        195,843,016       

กําไรต่อหุ้น (บาท) 21
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.42                    0.45                  0.43                     0.48                  
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.42                    0.45                  0.43                     0.48                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 286,874,465       240,308,779     289,019,615        250,848,499     
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 7,122,135           2,750,982         6,453,966            2,313,609         
   ค่าตดัจาํหน่าย 779,633,625       616,464,489     779,633,372        616,323,056     
   โอนกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (398,443)             (314,481)           (398,443)              (314,481)           
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (73,611)               -                         (73,611)                -                        
   กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,740,142)          -                         (1,740,142)           -                        
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 13,174,900         12,253,083       13,174,900          12,253,083       
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 2,462,850           1,811,557         2,092,479            1,622,372         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 52,848,110         67,069,872       52,848,110          67,069,872       
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,139,903,889    940,344,281     1,141,010,246     950,116,010     
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (377,213,614)      (440,214,092)   (379,210,524)       (424,440,830)   
   สินคา้คงเหลือ 16,322,931         (11,975,215)     16,322,931          (11,975,215)     
   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน (29,251,744)        25,875,135       (29,974,413)         27,823,812       
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,875,746           (6,633,783)       1,854,947            (5,967,917)       
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,435,277           8,109,707         (7,436,724)           1,609,707         
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 51,981,481         (15,954,118)     68,916,715          (6,397,124)       
   เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ (14,632,545)        64,429,337       (23,152,495)         41,654,220       
   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง (3,824,473)          (139,865,824)   (3,811,505)           (139,054,220)   
   สาํรองค่าเบ้ียปรับเงินเพิ่ม -                          (22,068,389)     -                          (21,952,307)     
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 436,852              (64,833,197)     (256,682)              (67,943,594)     
 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 787,033,800       337,213,842     784,262,496        343,472,542     
   จ่ายดอกเบ้ีย (61,939,364)        (58,768,639)     (61,939,364)         (58,768,639)     
   จ่ายภาษีเงินได้ (70,428,986)        (52,250,979)     (69,643,204)         (51,099,140)     
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 654,665,450       226,194,224     652,679,928        233,604,763     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (820,000,000)      -                         (820,000,000)       -                        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 809,100,717       -                         809,100,717        -                        
เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (161,737)             -                         (161,737)              -                        
ซ้ืออุปกรณ์ (13,160,179)        (9,954,444)       (12,268,808)         (9,099,731)       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ (776,145,236)      (777,496,280)   (778,472,590)       (778,630,846)   
ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ (3,587,583)          -                         (3,587,583)           -                        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการลดลง (เพิ่มข้ึน) (552,302,274)      79,319,416       (552,302,274)       79,319,416       
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                          -                         (300,000)              (500,000)           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 62,456,146         (36,175,436)     62,456,146          (36,175,436)     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,293,800,146)  (744,306,744)   (1,295,536,129)    (745,086,597)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (429,191,624)      113,343,018     (429,191,624)       113,343,018     
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (3,688,077)          (607,348)           (3,688,077)           (607,348)           
เงินสดรับจากการออกหุน้กูสุ้ทธิ 272,411,522       202,012,500     272,411,522        202,012,500     
เงินรับค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน - สุทธิ -                          1,085,602,576  -                          1,085,602,576  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (160,468,179)      1,400,350,746  (160,468,179)       1,400,350,746  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (799,602,875)      882,238,226     (803,324,380)       888,868,912     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 925,486,731       43,248,505       921,423,601        32,554,689       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 125,883,856       925,486,731     118,099,221        921,423,601     

-                          -                         -                          -                        
ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด
   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าซ้ือ 5,560,000           9,413,399         5,560,000            9,413,399         
   ซ้ืออุปกรณ์แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 10,975,753         -                         10,218,696          -                        
   ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 187,464              -                         187,464               -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนตํ่ากวา่ทุน
ทุนเรือนหุ้นที่ออก จากการรวมธุรกิจภายใต้
และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 200,000,000                  -                                     8,287,905                      346,316,428                  (6,103,761)                     548,500,572                  
กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                     -                                    187,670,226                  -                                    187,670,226                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                    -                                     -                                    (2,277,023)                     -                                    (2,277,023)                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                     -                                    185,393,203                  -                                    185,393,203                  
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 70,000,000                    1,022,482,061                -                                    -                                    -                                    1,092,482,061               
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                    -                                     9,906,002                      (9,906,002)                     -                                    -                                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 270,000,000                1,022,482,061              18,193,907                   521,803,629                (6,103,761)                   1,826,375,836              

-                                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 270,000,000                  1,022,482,061                18,193,907                    521,803,629                  (6,103,761)                     1,826,375,836               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                     -                                    227,682,177                  -                                    227,682,177                  
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                    -                                     11,576,651                    (11,576,651)                   -                                    -                                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 270,000,000                1,022,482,061              29,770,558                   737,909,155                (6,103,761)                   2,054,058,013              

-                                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม



(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก
และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 200,000,000                    -                                   8,287,905                        338,259,735                    546,547,640                    
กาํไรสาํหรับปี -                                      -                                   -                                      198,120,039                    198,120,039                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                      -                                   -                                      (2,277,023)                       (2,277,023)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                      -                                   -                                      195,843,016                    195,843,016                    
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 70,000,000                      1,022,482,061              -                                      -                                      1,092,482,061                 
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                      -                                   9,906,002                        (9,906,002)                       -                                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 270,000,000                  1,022,482,061            18,193,907                    524,196,749                  1,834,872,717                

-                                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 270,000,000                    1,022,482,061              18,193,907                      524,196,749                    1,834,872,717                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                      -                                   -                                      231,533,026                    231,533,026                    
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                      -                                   11,576,651                      (11,576,651)                     -                                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 270,000,000                  1,022,482,061            29,770,558                    744,153,124                  2,066,405,743                

-                                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กาํไรสะสม



 1

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทวัไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลายา หมู่ที 1 

ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดงันี 

1.1 ขายสิทธิภาพยนตร์ ซีรีส์ และสารคดี ทงัไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจดัจาํหน่าย

สินคา้ในรูปแบบดีวดีีและบลูเรย ์

1.2 ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน ์

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที 

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีได้จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย              

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีได้จัดทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด 

(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษทัย่อย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 

ดงัต่อไปนี 

  จดัตงัขึนใน อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั เจเคเอน็ แชนแนล จาํกดั ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน์ ไทย 100 100 

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จาํกดั ขายโฆษณา ไทย 100 100 

บริษทั เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ ์จาํกดั ยงัไม่ดาํเนินกิจการ ไทย 100 100 

บริษทั เจเคเอน็ นิวส์ จาํกดั ยงัไม่ดาํเนินกิจการ ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการ

กิจกรรมทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้ 

ค)  บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมนีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมี

รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

นีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีที

เริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบังคบัใช้สําหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงาน                            

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบัติทางการบัญชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน  
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะ

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน                                                   

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดม้ีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน       

การบญัชีทีเกียวขอ้งต่อไปนี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง สัญญาสาํหรบัการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน มาตรฐานฉบับนีได้กําหนดหลักการ 5 

ขนัตอนสาํหรับการรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวน

เงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีได้

ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที

เกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงนิทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที

มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัท ี1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือ

ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน  ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที   การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที  การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสียง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม

นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบญัชีทีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นนัยสําคญัของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม สาํหรบัสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์จะรับรู้เป็นรายไดเ้มือไดบ้ริการโฆษณาแลว้ 
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 รายได้จากค่าสิทธิ 

 รายไดจ้ากค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซึงเป็นไปตามเนือหาของขอ้ตกลงทีเกียวขอ้ง 

 รายไดจ้ากค่าสิทธิทีคิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงที ซึงผูใ้ช้สิทธิไม่สามารถเรียกคืนได ้และผูใ้ห้

สิทธิไม่มีขอ้ผูกพนัภายหลงัการใหใ้ชสิ้ทธิ จะถือเป็นรายไดท้งัจาํนวนเมือผูใ้ชสิ้ทธิสามารถใชสิ้ทธิได้

ตามสญัญา 

 ดอกเบยีรับ 

 ดอกเบียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

 รายไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลกูหนกีารค้า 

 ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได ้ซึงโดยทวัไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลีย) หรือมูลค่าสุทธิทีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่  

4.5 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 
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4.6 อปุกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)   

 ค่าเสือมราคาของอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์

โดยประมาณดงันี 

อุปกรณ์สาํนกังาน  -  5   ปี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  -  5   ปี 

เครืองมอื เครืองใช ้  -   5   ปี 

เครืองตกแต่งสาํนกังาน  -   5   ปี 

ยานพาหนะ  -   5   ปี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใหป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายกุาร

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมี

ขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์นัเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

ค่าสิทธิรายการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

   ค่าสิทธิรายการจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินภายใตส้ัญญาสิทธิเมือระยะเวลาของสัญญา

เริมตน้ โดยทราบมูลค่าทีแน่นอนของค่าสิทธิและสิทธินนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการแลว้ 

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายค่าสิทธิรายการโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญา 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะ

ใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทังในระดับของแต่ละสินทรัพย์นันและในระดับของหน่วย

สินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายุ

การใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริษทั หมายถึงบุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมกลุ่ม

บริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหาร

สําคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั 
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4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ

ตาํกวา่ ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบีย

จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์เช่า  

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กับผู ้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.10 เงนิตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้น

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่า

ดว้ยสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ

ดาํเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพยที์

ไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน 

ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า

จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิด

รายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกันจัดตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยก

ออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินทีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืนๆ ซึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนนักลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชนร์ะยะยาวอืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

4.13 ประมาณการหนีสิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่าง

น่าเชือถือ  

4.14 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษเีงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้ง

นนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี รวมทงัผลขาดทุนทาง

ภาษีทียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชน้นั 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน ์

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึน

เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะต้องจ่ายเพือ

โอนหนีสินใหผู้อื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผู ้

ร่วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องใน

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง

กําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบั

แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะ

วดัมูลค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด  

 ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบ

การเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ดงันี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
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 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการ

ประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงานทีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

 ค่าสิทธริายการและค่าตัดจําหน่าย 

 ในการคาํนวณค่าตดัจาํหน่ายของค่าสิทธิรายการ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยด์งักล่าว และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์ใหม่หากมีการ

เปลียนแปลงเกิดขึน 

 นอกจากนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของค่าสิทธิรายการในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน 

ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต

ซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 29 46 ราคาตามสัญญา 

รายไดอื้น - - 3 3 ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย - - 26 8 ราคาตามสัญญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการขาย - 1 - 1 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย 12 10 12 10 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี

รายละเอียดดงันี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน - กจิการทีเกยีวข้องกนั 

(หมายเหตุ 9) 

    

บริษทัยอ่ย - - 1,762 6,316 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 54 600 54 600 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืกิจการทเีกียวขอ้งกนั 54 600 1,816 6,916 

     

เงนิมัดจําค่าเช่า     

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,627 846 1,627 846 

รวมเงินมดัจาํค่าเช่า 1,627 846 1,627 846 

     

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื - กจิการทีเกยีวข้องกนั 

(หมายเหตุ 14)     

บริษทัยอ่ย - - 28,271 10,836 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 234 381 234 381 

รวมเจ้าหนีการคา้และเจา้หนีอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั 234 381 28,505 11,217 

 

เงนิรับล่วงหน้าค่าสิทธิ - กจิการทีเกยีวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 10,289 18,808 

รวมเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ - กิจการทเีกียวขอ้งกนั - - 10,289 18,808 
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 เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 และการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินใหกู้ย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2560 

เพิมขึน 

ระหว่างปี 

ลดลง 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 

บริษัทย่อย     

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จาํกดั 500 300 - 800 

รวมเงินกูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 500 300 - 800 

 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมือทวง

ถาม และไม่มีหลกัประกนั  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน          

ทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน 37,349 31,347 34,949 28,912 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9,664 7,246 9,527 7,246 

รวม 47,013 38,593 44,476 36,158 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 64 61 5 2 

เงินฝากธนาคาร 125,820 925,426 118,094 921,422 

รวม 125,884 925,487 118,099 921,424 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบียระหวา่งร้อยละ 0.4 - 0.8 ต่อปี (2560: ร้อยละ 

0.4 ต่อปี) 
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8. เงนิลงทุนชัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ - ราคาทนุ 12,639 - 

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่า          

 เงินลงทุน 74 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ - มูลค่ายติุธรรม 12,713 - 

เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงิน 162 - 

รวม 12,875 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ขา้งตน้ จดัลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 2 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

สรุปไดด้งันี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - 

ซือระหวา่งปี 820,000 

ขายระหวา่งปี (807,361) 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ 74 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 - สุทธิ 12,713 

9. ลกูหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีการค้า - กจิการทีเกยีวข้องกัน     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 54 198 1,764 6,510 

คา้งชาํระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน - 397 - 397 

3 - 6 เดือน - 5 - 5 

รวม 54 600 1,764 6,912 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีการค้า - กจิการทีไม่เกยีวข้องกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 579,567 209,508 569,959 188,843 

คา้งชาํระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 136,898 274,312 128,445 242,478 

3 - 6 เดือน 90,792 225,210 83,677 223,819 

6 - 12 เดือน 302,840 30,356 280,764 24,045 

มากกวา่ 12 เดือนขึนไป 8,151 2,344 2,036 2,344 

รวม 1,118,248 741,730 1,064,881 681,529 

หกั: คา่เผอืหนีสงสยัจะสูญ (2,028) (2,426) (2,028) (2,426) 

สุทธิ 1,116,220 739,304 1,062,853 679,103 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 1,116,274 739,904 1,064,617 686,015 

ลูกหนีอืน     

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 291 73 7 73 

รายไดค้า้งรับ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,025 - 1,025 - 

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 52 4 

รวมลูกหนีอืน 1,316 73 1,084 77 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 1,117,590 739,977 1,065,701 686,092 

 ยอดคงคา้งของลูกหนีการคา้ขา้งตน้ ไดร้วมลูกหนีการคา้จาํนวนเงินรวมประมาณ 135 ลา้นบาท (2560: 

460 ลา้นบาท) ซึงนําไปคาํประกันวงเงินสินเชือ และขายลดแก่สถาบันการเงินโดยสถาบันการเงิน

ดงักล่าวมีสิทธิไล่เบีย 

10. เงนิฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี คือ เงินฝากธนาคารซึงบริษทัฯไดน้ําไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีบริษัทฯได้รับจาก

สถาบนัการเงินตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

 



 15

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั เจเคเอ็น แชนแนล จาํกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 

บริษทั เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั    1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

บริษทั เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ ์จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

บริษทั เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั  1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

รวม     103,000 103,000 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

คา่สิทธิรายการ - ราคาทุน 3,154,785 2,378,640 3,158,391 2,379,919 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,966,767) (1,187,363) (1,966,767) (1,187,293) 

หกั  คา่เผอืการดอ้ยค่า (7,007) (7,007) (7,007) (7,007) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,181,011 1,184,270 1,184,617 1,185,619 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,184,270 1,023,016 1,185,619 1,023,161 

ซือเพมิ 776,145 777,496 778,472 778,631 

คา่ตดัจาํหน่าย (779,404) (616,242) (779,474) (616,173) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,181,011 1,184,270 1,184,617 1,185,619 

 

 

 

 



 16

13. เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 

เจา้หนีแฟคเตอริง MRR - 482,665 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 4.00, MOR-1 93,953 40,480 

รวม  93,953 523,145 

 เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินคาํประกนัโดยลูกหนีการคา้และเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 28,200 10,765 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 61,220 22,710 59,969 21,372 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 71 71 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 26,134 26,772 23,875 24,718 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 234 381 234 381 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 45,023 29,742 42,981 28,838 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 132,611 79,605 155,330 86,145 
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15.   หุ้นกู้ระยะยาว 

 การเปลียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 599,042 

บวก: ออกจาํหน่ายระหวา่งปี 900,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (17,589) 

 จ่ายชาํระหุน้กูค้รบกาํหนดระหวา่งปี (610,000) 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 13,175 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 884,628 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 884,628 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ครังที 1/2561 เป็นจํานวนเงิน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอายุ 2 ปี 

กาํหนดชาํระดอกเบียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุ้นกูมี้กาํหนดชาํระในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูท้งั

จาํนวน หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  

บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูเ้มือวนัที 20 กรกฎาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท โดยนาํเงินที

ได้จากการออกหุ้นกู ้ครังนีไปชาํระคืนหุ้นกู ้ทีครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที 12 กรกฎาคม 2561 และ       

29 กรกฎาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท 

เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2561 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                             

ได้อนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครังที 2/2561 เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงที

ร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอายุ 1 ปี 11 เดือน 28 วนั กาํหนดชําระดอกเบียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุ้นกู ้                     

มีกาํหนดชําระในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทงัจาํนวน หุ้นกู ้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผูถื้อ

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือ                                                                  

ผูล้งทุนรายใหญ่ 

บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูเ้มือวนัที 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท โดยนาํเงินที

ได้จากการออกหุ้นกู้ครังนีไปชําระคืนหุ้นกู ้ทีครบกําหนดไถ่ถอนในวนัที 20 ธันวาคม 2561 เป็น

จาํนวนเงิน 210 ลา้นบาท และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 
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หุน้กูค้รังที 2/2561 ดงักล่าวคาํประกนัโดยหุ้นสามญัของบริษทัฯซึงถือโดยกรรมการบริษทัฯจาํนวน 

86,206,897 หุน้ ราคาเฉลียหุ้นละ 11.60 บาท (คาํนวณจากราคาปิดเฉลียยอ้นหลงั 30 วนัทาํการ ตงัแต่

วนัที 5 กนัยายน 2561 ถึง 17 ตุลาคม 2561) รวมมูลค่า 1,000 ลา้นบาท 

หุน้กูด้งักล่าวมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหนา้ทีของผูอ้อกหุ้นกู ้และมีขอ้กาํหนดเรืองการดาํรงอตัราส่วนทาง

การเงินบางประการ ณ วนัสินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัสินปีบญัชี 

16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงาน

แสดงไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 9,764 5,106 9,575 5,106 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,231 1,606 1,867 1,418 

ตน้ทุนดอกเบีย 232 206 225 205 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:     

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 2,846 - 2,846 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 12,227 9,764 11,667 9,575 

 ค่าใช้จ่ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนคา่สิทธิและบริการ - - - - 

คา่ใชจ้่ายในการขายและการบริหาร 2,463 1,812 2,092 1,623 

รวมค่าใชจ้่ายทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,463 1,812 2,092 1,623 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของบริษทัฯประมาณ 12 ปี (2560: 12 ปี) และบริษทัย่อยประมาณ 23 ปี (2560: 23 ปี) 
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 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.57 - 3.24 2.57 - 3.24 2.57 2.57 

อตัราการขึนเงินเดือน  0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 5 - 13 5 - 13 5 5 

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท ี  ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (1,065) 1,255 (998) 1,173 

อตัราการขึนเงินเดือน  995 (207) 945 (166) 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1,117) 248 (1,045) 219 

     

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท ี  ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (836) 984 (808) 949 

อตัราการขึนเงินเดือน  746 (100) 728 (86) 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (873) 187 (843) 173 

เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน

ฉบับใหม่ ซึงกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ

คุม้ครองแรงงานฉบับใหม่นีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึง

ทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดท้าย 400 วนั       

การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษัทย่อยมีหนีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เพิมขึน 2 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจาก

การเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวด

ทีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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17. ทุนเรือนหุ้น 

 เมือวนัที 25 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

ก) อนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก 270 ลา้นบาท                   

(จาํนวน 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) เป็น 324 ลา้นบาท (จาํนวน 648,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) ซึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2561 

ข) อนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั ครังที 1 (JKN-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม

โดยรายละเอียดเบืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัมีดงันี  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น      

โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครังที  1 (JKN-W1) เพือ

จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัราส่วนหุ้นสามญั 5 

หุน้ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ชนิด : ระบุชือผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตงัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนทีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้สามญัได ้  หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 15 บาท  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ครั งแรก 14 ธันวาคม 2561 ครั งที สอง 14 มิ ถุ นายน 2562                         

ครงัทีสาม 13 ธนัวาคม 2562 และครังสุดทา้ย 8 พฤษภาคม 2563 

วนัใชสิ้ทธิครังแรก : 14 ธนัวาคม 2561 

วนัใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย : 8 พฤษภาคม 2563 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 107,997,631 หน่วย เนืองจากยงัไม่มี

การใชสิ้ทธิ 

18. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อนืของพนกังาน 86,787 67,374 82,482 60,116 

ค่าลิขสิทธิตดัจาํหน่าย 779,404 616,242 779,475 616,173 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 50,097 33,994 54,474 30,660 

ค่าพากยแ์ละค่าแปลบท 37,923 15,673 37,923 15,661 

ตน้ทุนสินคา้เพือขาย 13,659 5,480 13,659 5,480 

ค่าเบียปรับและเงินเพมิ 5 22,193 5 22,114 

20. ภาษเีงนิได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 59,184 46,221 57,410 46,268 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการเสนอ

ขายหุน้เพมิทุนให้แก่ประชาชนทวัไปเป็นครังแรก  - 6,879 - 6,879 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 8 (462) 77 (419) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 59,192 52,638 57,487 52,728 

 จาํนวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 569 - 569 

รวม - 569 - 569 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 286,874 240,309 289,020 250,848 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 57,375 48,062 57,804 50,170 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการทาํ 

งบการเงินรวม 2,012 1,699 - - 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั

รายการขาดทุนทางภาษี 149 200 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

   ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้ม 278 4,991 265 4,789 

   ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (805) (57) (765) (20) 

   อนื ๆ 183 (2,257) 183 (2,211) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 59,192 52,638 57,487 52,728 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 405 485 405 485 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,173 705 1,173 705 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,445 1,953 2,333 1,915 

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ - 5 - - 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (3,074) (2,191) (3,074) (2,191) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 949 957 837 914 

 



 23

21. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยู่ในระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหว่างปีกบัจาํนวน

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามัญทีบริษทัฯอาจต้องออกเพือแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทงัสิน                                                                        

ใหเ้ป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การเปลียนแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญั

เทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงการคาํนวณได ้ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 227,682 187,670 231,533 198,120 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 540,000 413,425 540,000 413,425 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท/หุน้) 0.42 0.45 0.43 0.48 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุน้) 0.42 0.45 0.43 0.48 

 ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 เพราะไม่มีจาํนวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าทีบริษทัฯตอ้งออกสาํหรับใบสาํคญั

แสดงสิทธิดงักล่าว เนืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมถวัเฉลียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
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22. ส่วนงานดาํเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัททีผู ้มีอาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการ

จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทังนี ผู ้มีอํานาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

เพือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี  

 ธุรกิจขายสิทธิ 

 ธุรกิจบริการโฆษณา 

 ธุรกิจอืน ๆ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ

วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน กลุ่ม

บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน

และสินทรัพย์รวมซึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร และสินทรัพยร์วม ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 ธุรกจิขายสิทธิ ธุรกจิบริการโฆษณา ธุรกจิอืน ๆ รวมส่วนงาน การตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

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

รายได้             

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,354 1,089 50 65 - - 1,404 1,154 - - 1,404 1,154 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 29 46 26 10 3 3 58 59 (58) (59) - - 

รวมรายได้ 1,383 1,135 76 75 3 3 1,462 1,213 (58) (59) 1,404 1,154 

กาํไรของส่วนงาน 525 486 22 13 3 3 550 502 (24) (14) 526 488 

รายไดอื้น           18 2 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ           (52) (32) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (138) (132) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (67) (85) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (59) (53) 

กาํไรสําหรับปี           228 188 

 

 ธุรกจิขายสิทธิ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกจิอืน ๆ รวมส่วนงาน การตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

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

สินทรัพยร์วม 3,290 3,167 127 123 1 1 3,418 3,291 (167) (152) 3,251 3,139 
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ข้อมลูเกียวกับเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันนัรายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมลูเกียวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสีราย เป็นจาํนวนเงิน 176 ลา้นบาท 175 ลา้น

บาท 172 ล้านบาท และ 171 ล้านบาท (ปี 2560 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวนสามราย เป็น

จาํนวนเงิน 311 ลา้นบาท  244 ลา้นบาท และ 176 ลา้นบาท) 

23. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือน

ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือพนกังานนนัออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย

กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 

1,643,987 บาท (2560: 678,808 บาท) และเฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 1,607,987 บาท (2560: 641,680 

บาท) 

24. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

24.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ  ว ันที  31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจํานวนเงิน                                                                             

8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2560: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ทีเกียวข้องกับการจัดซือค่าสิทธิรายการ และ

จาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2560: 1 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

ทีเกียวขอ้งกบัการซืออุปกรณแ์ละซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

24.2  ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาเช่าดาํเนินงานและบริการทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีอาคารสาํนกังาน เช่าพืนที

โฆษณา บริการขึนช่องดาวเทียม และบริการส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค อายุของสัญญามี

ระยะเวลาตงัแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการที

เกียวขอ้งทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 23 18 16 10 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 20 3 20 3 

24.3 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั

แห่งหนึงในต่างประเทศเพือการใชเ้ครืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้งือนไข

ตามสัญญาค่าสิทธิบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าสิทธิตามอตัราทีระบุในสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2560: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

25. เครืองมือทางการเงิน 

25.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

 เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชวัคราว ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินให้กูยื้ม เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

เงินกูยื้มระยะสัน และเงินกูยื้มระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเสียงทีเกียวข้องกบัเครืองมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี 

ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน และเงินใหกู้ยื้ม 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือที

เหมาะสม ดังนนักลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชือ 

จาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้

และลูกหนีอืน และเงินใหกู้ย้ืม ทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงิน  

กูย้ืมระยะสันจากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตาม

อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคัญสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอัตราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัที

ครบกาํหนด หรือ วนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งันี     
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึนลง ไม่มี  ดอกเบีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 76 50 126 0.38 - 0.75 

เงินลงทุนชวัคราว - - - - 13 13 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 1,118 1,118 - 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 16 - - - - 16 0.50 - 1.05 

 16 - - 76 1,181 1,273  

หนีสินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 30 - - 64 - 94 หมายเหตุ 13 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 133 133 - 

หุน้กู ้ - 885 - - - 885 6.50 

หนีสินตามสญัญาเช่าซือ 4 8 - - - 12 5.28 - 9.42 

 34 893 - 64 133 1,124  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึนลง ไม่มี  ดอกเบีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 915 10 925 0.40 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 740 740 - 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 79 - - - - 79 1.00 

 79 - - 915 750 1,744  

หนีสินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 30 - - 493 - 523 หมายเหตุ 13 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 80 80 - 

หุน้กู ้ 599 - - - - 599 6.25 - 6.75 

หนีสินตามสญัญาเช่าซือ 2 7 - - - 9 6.12 - 9.42 

 631 7 - 493 80 1,211  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึนลง ไม่มี  ดอกเบีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 75 43 118 0.38 - 0.75 

เงินลงทุนชวัคราว - - - - 13 13 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 1,066 1,066 - 

เงินใหกู้ย้มื - - - 1 - 1 MOR 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 16 - - - - 16 0.50 - 1.05 

 16 - - 76 1,122 1,214  

หนีสินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 30 - - 64 - 94 หมายเหตุ 13 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 155 155 - 

หุน้กู ้ - 885 - - - 885 6.50 

หนีสินตามสญัญาเช่าซือ 4 8 - - - 12 5.28 - 9.42 

 34 893 - 64 155 1,146  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 

 อตัราดอกเบยีคงที อตัราดอกเบีย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึนลง ไม่มี  ดอกเบีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 913 8 921 0.40 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 686 686 - 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 79 - - - - 79 1.00 

 79 - - 913 694 1,686  

หนีสินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 30 - - 493 - 523 หมายเหตุ 13 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 86 86 - 

หุน้กู ้ 599 - - - - 599 6.25 - 6.75 

หนีสินตามสญัญาเช่าซือ 2 7 - - - 9 6.12- 9.42 

 631 7 - 493 86 1,217  
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ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอนัเกียวเนืองจากการซือค่าสิทธิรายการเป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึงส่วนใหญ่มีอายุ

สญัญาไม่เกินหนึงปีเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารความเสียง 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินที

เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ดงันี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนีสินทางการเงิน        อตัราแลกเปลียนเฉลีย                            

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา 11.65 - 1.41 0.51 32.45 32.85 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี 

2561 

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ อตัราแลกเปลียนตามสญัญา  วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.04 33.03 - 33.07 11 กมุภาพนัธ ์2562 

25.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสัน หรือมีอัตรา

ดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชําระ

หนีสินในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัได้

อย่างเป็นอิสระในลกัษณะทีไม่มีความเกียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยู่กบัลกัษณะ

ของเครืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึนโดยใชเ้กณฑ์

การวดัมูลค่าทีเหมาะสม 
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26. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีสําคัญของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนที

เหมาะสมเพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุ้น 

โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.58:1 (2560: 0.72:1) 

และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.59:1 (2560: 0.73:1) 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ ์2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

ก) อนุมติัให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท ต่อหุ้น

สามญัจาํนวน 540,000,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 91.8 ลา้นบาท โดยจะนาํเสนอเพือขออนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวในทีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

ข) อนุมติัให้บริษทัฯลงทุนเพิมในหุ้นสามญัเพิมทุนทังหมดของบริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จาํกัด จาํนวน 

590,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 59,000,000 บาท ทาํให้สัดส่วนการ

ลงทุนของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคงเดิมทีร้อยละ 100 

ค) อนุมติัใหบ้ริษทัฯลงทุนเพิมในหุน้สามญัเพิมทุนทงัหมดของบริษทั เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั จาํนวน 

90,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 9,000,000 บาท ทาํให้สัดส่วนการ

ลงทุนของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคงเดิมทีร้อยละ 100 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562  
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