
บรษิัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

















บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 168,894,780       186,398,722      24,119,651        9,481,223          

เงินลงทุนชั่วคราว 7 229,821              125,421,715      -                     -                     

ลูกหนี้การคา 5, 8 205,429,267       274,767,764      409,539,665      932,770,606      

รายไดคางรับ 5 87,316,975         77,069,842        13,891,498        25,237,531        

ลูกหนี้อื่น 5, 9 68,133,677         59,605,476        547,445,825      339,142,823      

สินคาคงเหลือ   17 2,961,172           68,115,945        879,812             16,262,360        

ลูกหนี้กรมสรรพากร 127,272,990       138,464,703      13,459,862        -                     

ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 75,978,504         147,236,967      35,938,803        82,459,905        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -                     90,715               -                     -                     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 736,217,186       1,077,171,849   1,045,275,116   1,405,354,448   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 1,150,000           478,638             -                     -                     

เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 188,468,389       23,226,005        318,176,708      1,800,000          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10, 12 -                     -                     319,589,191      1,490,563,920   

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 14 -                     -                     -                     -                     

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 7 2,263,045           4,019,185          2,263,045          4,019,185          

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15 81,083,160         70,654,548        68,967,660        62,205,134        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16, 17 407,103,319       1,462,585,494   326,065,560      445,152,717      

สินทรัพยไมมีตัวตน 17 17,349,706         66,983,615        4,924,500          5,443,928          

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่

   และประกอบกิจการโทรทัศน 17 2,086,895,695    1,049,289,369   -                     -                     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18 -                     77,316,597        -                     9,751,725          

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 212,821,255       213,353,593      108,905,702      113,576,200      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 22,135,585         24,851,379        8,651,187          10,989,936        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,019,270,154    2,992,758,423   1,157,543,553   2,143,502,745   

รวมสินทรัพย 3,755,487,340    4,069,930,272   2,202,818,669   3,548,857,193   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน 19 620,047,237       864,673,663      620,047,237      801,184,751      

เจาหนี้การคา 5, 20 212,604,079       105,023,638      580,577,936      1,341,373,708   

เจาหนี้อื่น 5 70,985,012         67,394,508        34,523,458        38,087,710        

รายไดรอตัดบัญชี 32,031,875         38,068,532        -                     -                     

รายไดรับลวงหนา 27,581,896         57,449,625        14,466,187        36,884,390        

สวนของคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่

   และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22 -                     297,964,168      -                     -                     

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 187,166,667       156,000,000      187,166,667      156,000,000      

เงินกูยืมระยะสั้น 5, 19 323,527,664       553,500,223      323,527,664      553,500,223      

คาใชจายคางจาย 5, 21 180,487,299       166,496,782      76,517,810        90,282,158        

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 88,255,198         178,133,657      29,951,344        51,371,219        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,128,338         15,961,494        4,459,821          4,678,714          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,762,815,265    2,500,666,290   1,871,238,124   3,073,362,873   

หนี้สินไมหมุนเวียน

คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ

   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 22 1,448,808,000    1,131,218,342   -                     -                     

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 -                     47,000,000        -                     47,000,000        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18 8,051,210           31,230,072        8,051,210          -                     

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ

   ผลประโยชนพนักงาน 23 103,501,368       137,980,447      23,423,335        43,507,442        

เงินรับลวงหนาคาโฆษณา 47,379,504         64,264,205        47,379,504        64,264,205        

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 846,325              23,050,901        846,325             2,169,045          

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,608,586,407    1,434,743,967   79,700,374        156,940,692      

รวมหนี้สิน 3,371,401,672    3,935,410,257   1,950,938,498   3,230,303,565   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 24

   ทุนจดทะเบียน 2,663,572,195    2,663,572,195   2,663,572,195   2,663,572,195   

   ทุนที่ออกและชําระแลว 2,156,024,292    2,155,959,049   2,156,024,292   2,155,959,049   

สวนเกินมูลคาหุน 24, 25

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,169,752,222    1,169,694,244   1,169,752,222   1,169,694,244   

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 80,721,925         96,939,173        -                     -                     

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 25 -                     35,345,366        -                     30,742,698        

สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 25 -                     (91,013,286)       -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) สะสม

    จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 26 32,700,000         32,700,000        32,700,000        32,700,000        

    ขาดทุนสะสม (3,235,332,455)  (3,556,270,055)  (3,138,797,363)  (3,102,743,297)  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 26 32,201,020         167,161,062      32,201,020        32,200,934        

รวมสวนของบริษัทใหญ 236,067,004       10,515,553        251,880,171      318,553,628      

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 13 148,018,664       124,004,462      -                     -                     

รวมสวนของผูถือหุน 384,085,668       134,520,015      251,880,171      318,553,628      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,755,487,340    4,069,930,272   2,202,818,669   3,548,857,193   

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(บาท)

การดําเนินงานตอเนื่อง

รายได

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5 1,374,386,598  1,650,658,366    270,871,293     450,044,175       

รายไดจากการลงทุน 12 404,723            2,681,833           52,366              14,836,163         

รายไดอื่น 5, 28 113,652,933     57,508,881         45,000,001       33,241,648         

รวมรายได 1,488,444,254  1,710,849,080    315,923,660     498,121,986       

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 5 1,029,945,973  1,482,607,819    118,799,993     187,770,788       

ตนทุนในการจัดจําหนาย 5 132,018,623     183,227,012       20,771,601       91,465,755         

คาใชจายในการบริหาร 5 721,959,469     624,209,279       331,476,785     337,621,912       

(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 7, 12 , 15, 

16, 17 (1,127,053,590) 1,479,091,000    240,719,875     2,177,075,980    

(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8, 9 (57,477,039)      (7,032,695)         (457,885,926)    816,419,997       

ตนทุนทางการเงิน 31 153,475,373     169,153,104       117,570,463     114,772,222       

รวมคาใชจาย 852,868,809     3,931,255,519    371,452,791     3,725,126,654    

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 11 (3,889,358)        69,479                -                    -                     

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดจากการดําเนินงาน 631,686,087     (2,220,336,960)  (55,529,131)      (3,227,004,668)  

คาใชจายภาษีเงินได 32 (71,941,390)      (21,566,253)       (17,802,913)      (2,492,660)         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง 559,744,697     (2,241,903,213)  (73,332,044)      (3,229,497,328)  

การดําเนินงานที่ยกเลิก

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก -

     สุทธิจากภาษี 10 (269,246,785)    (136,449,307)     -                    -                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 290,497,912     (2,378,352,520)  (73,332,044)      (3,229,497,328)  

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 7 86                     (582,369)            86                     (582,369)            

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน

   เผื่อขายสวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน 7 -                    5,867,143           -                    5,867,143           

ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 18, 32 -                    (1,056,955)         -                    (1,056,955)         

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง 86                     4,227,819           86                     4,227,819           

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม 16 -                    204,927,351       -                    40,256,052         

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ

   ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 23 12,511,605       (111,208)            6,192,664         -                     

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม

   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 18, 32 -                    (19,876,247)       -                    (8,051,210)         

รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 12,511,605       184,939,896       6,192,664         32,204,842         

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได 12,511,691       189,167,715       6,192,750         36,432,661         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 303,009,603     (2,189,184,805)  (67,139,294)      (3,193,064,667)  

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ 215,201,103     (2,156,485,358)  (73,332,044)      (3,229,497,328)  

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 13 75,296,809       (221,867,162)     -                    -                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 290,497,912     (2,378,352,520)  (73,332,044)      (3,229,497,328)  

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ 224,439,809     (1,985,192,656)  (67,139,294)      (3,193,064,667)  

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 13 78,569,794       (203,992,149)     -                    -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 303,009,603     (2,189,184,805)  (67,139,294)      (3,193,064,667)  

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 33

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตอเนื่อง 0.11                  (0.50)                  (0.02)                 (0.79)                  

ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (0.05)                 (0.03)                                   -                  -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สํารองการซื้อ สวนเกินทุน รวมองค สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ใบสําคัญ ใบสําคัญ จากการ ประกอบอื่น รวมสวน สวนไดเสีย

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน แสดงสิทธิ แสดงสิทธิ ทุนสํารอง เงินลงทุน ตีราคา ของสวนของ ของผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ของบริษัทยอย ที่จะซื้อหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เผื่อขาย สินทรัพย ผูถือหุน ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,155,959,049 1,169,694,244 96,604,862 30,012,457 (91,013,286) 32,700,000 (1,399,684,610) (4,231,727) -                 (4,231,727) 1,990,040,989 327,275,046 2,317,316,035 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 25 -                    -                  -              5,386,344 -              -              -                     -              -                 -               5,386,344 (118,754) 5,267,590 

   เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 13 -                    -                  -              -              -              -              -                     -              -                 -               -                     (2,712,500)       (2,712,500)         

   รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                    -                  -              5,386,344 -              -              -                     -              -                 -               5,386,344 (2,831,254) 2,555,090 

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยอํานาจควบคุม

      ไมเปลี่ยนแปลง 12 -                    -                  334,311 (53,435) -              -              -                     -              -                 -               280,876 3,552,819 3,833,695 

   รวมการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย -                    -                  334,311 (53,435) -              -              -                     -              -                 -               280,876 3,552,819 3,833,695 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                    -                  334,311 5,332,909 -              -              -                     -              -                 -               5,667,220 721,565 6,388,785 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

     ขาดทุน -                    -                  -              -              -              -              (2,156,485,358)  -              -                 -               (2,156,485,358)  (221,867,162)   (2,378,352,520)  

     กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                    -                  -              -              -              -              (100,087)            4,227,819 167,164,970  171,392,789 171,292,702 17,875,013      189,167,715 

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                    -                  -              -              -              -              (2,156,585,445) 4,227,819 167,164,970  171,392,789 (1,985,192,656) (203,992,149) (2,189,184,805)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,155,959,049 1,169,694,244 96,939,173 35,345,366 (91,013,286) 32,700,000 (3,556,270,055) (3,908) 167,164,970 167,161,062 10,515,553 124,004,462 134,520,015 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม 

กําไร (ขาดทุน) สะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สํารองการซื้อ สวนเกินทุน รวมองค สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ใบสําคัญ ใบสําคัญ จากการ ประกอบอื่น รวมสวน สวนไดเสีย

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน แสดงสิทธิ แสดงสิทธิ ทุนสํารอง เงินลงทุน ตีราคา ของสวนของ ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ของบริษัทยอย ที่จะซื้อหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เผื่อขาย สินทรัพย ผูถือหุน ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,155,959,049 1,169,694,244 96,939,173 35,345,366 (91,013,286) 32,700,000 (3,556,270,055) (3,908) 167,164,970 167,161,062 10,515,553 124,004,462 134,520,015 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 24, 25 65,243 57,978 -                (221)             -               -               -                     -              -                  -                    123,000                      -                   123,000 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 25 -                     -                   -                988,642       -               -               -                     -              -                  -                    988,642                      261,489           1,250,131                     

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 65,243 57,978 -                988,421 -               -               -                     -              -                  -                    1,111,642 261,489 1,373,131 

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียจากการสูญเสียอํานาจควบคุม 12 -                     -                   (16,217,248) -               -               -               16,217,248        -              -                  -                    -                              (54,817,081) (54,817,081)

   รวมการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย -                     -                   (16,217,248) -               -               -               16,217,248        -              -                  -                    -                              (54,817,081) (54,817,081)

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 65,243 57,978 (16,217,248) 988,421 -               -               16,217,248 -              -                  -                    1,111,642 (54,555,592) (53,443,950)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กําไร -                     -                   -                -               -               -               215,201,103 -              -                  -                    215,201,103 75,296,809 290,497,912 

     กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                     -                   -                -               -               -               9,238,620          86 -                  86 9,238,706 3,272,985        12,511,691 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                     -                   -                -               -               -               224,439,723 86 -                  86 224,439,809 78,569,794 303,009,603 

โอนไปขาดทุนสะสม 16, 25 -                     -                   -                (36,333,787) 91,013,286 -               80,280,629 -              (134,960,128) (134,960,128)   -                              -                   -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,156,024,292 1,169,752,222 80,721,925 -               -               32,700,000 (3,235,332,455) (3,822) 32,204,842 32,201,020 236,067,004 148,018,664 384,085,668 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ สวนเกินทุน รวมองคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง ยังไมไดจัดสรร จากการตีราคา ของสวนของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เงินลงทุนเผื่อขาย สินทรัพย ผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,155,959,049 1,169,694,244 25,057,328 32,700,000 126,754,031 (4,231,727) -                  (4,231,727) 3,505,932,925 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 25 -                      -                  5,685,370 -                    -                    -                        -                  -                      5,685,370           

   รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                      -                  5,685,370 -                    -                    -                        -                  -                      5,685,370 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                      -                  5,685,370 -                    -                    -                        -                  -                      5,685,370 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     ขาดทุน -                      -                  -                -                    (3,229,497,328) -                        -                  -                      (3,229,497,328)

     กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                  -                -                    -                    4,227,819 32,204,842 36,432,661 36,432,661 

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                  -                -                    (3,229,497,328) 4,227,819 32,204,842      36,432,661 (3,193,064,667)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,155,959,049 1,169,694,244 30,742,698 32,700,000 (3,102,743,297) (3,908) 32,204,842 32,200,934 318,553,628 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) สะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ สวนเกินทุน รวมองคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง จากการตีราคา ของสวนของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย สินทรัพย ผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,155,959,049 1,169,694,244 30,742,698 32,700,000 (3,102,743,297) (3,908) 32,204,842 32,200,934 318,553,628 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 24, 25 65,243 57,978 (221)               -                   -                      -                        -                  -                      123,000 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 25 -                      -                 342,837 -                   -                      -                        -                  -                      342,837 

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 65,243 57,978 342,616 -                   -                      -                        -                  -                      465,837 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 65,243 57,978 342,616 -                   -                      -                        -                  -                      465,837 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

     ขาดทุน -                      -                 -                 -                   (73,332,044) -                        -                  -                      (73,332,044)

     กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                 -                 -                   6,192,664 86 -                  86 6,192,750 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                 -                 -                   (67,139,380) 86 -                  86 (67,139,294)

โอนไปขาดทุนสะสม 25 -                      -                 (31,085,314) -                   31,085,314 -                        -                  -                      -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,156,024,292 1,169,752,222 -                 32,700,000 (3,138,797,363) (3,822) 32,204,842 32,201,020 251,880,171 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 290,497,912     (2,378,352,520) (73,332,044)     (3,229,497,328) 

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)

ภาษีเงินได 78,209,884       24,166,071        17,802,913      2,492,660         

ตนทุนทางการเงิน 158,552,496     173,896,095      117,570,463    114,772,222     

คาเสื่อมราคา 123,382,894     176,247,396      24,402,503      44,128,400       

คาตัดจําหนายสินทรัพย 16,108,628       116,645,610      2,899,524        3,409,765         

คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 92,756,265       178,631,333      -                   -                    

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ

   ประกอบกิจการโทรทัศน (1,130,362,591) 1,346,250,000   -                   -                    

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของสินคาคงเหลือ (2,828,735)        7,990,000          -                   -                    

ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม -                    -                    181,598,020    2,131,499,980  

ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 1,756,140         -                    1,756,140        -                    

ผลขาดทุนจากการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 10,407,945       4,521,000          7,621,876        2,576,000         

ผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 51,500,000       51,350,000        51,500,000      43,000,000       

(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน (58,598,944)      68,980,000        -                   -                    

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 7,712,399         (32,752,277)      2,463,126        (5,326,875)        

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1,250,131         5,267,590          342,837           5,685,370         

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 132,790            (312,623)           11,607             (98,665)             

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ -                    (2,069,984)        -                   (640,927)           

กําไรจากการจําหนายตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล -                    (4,607,349)        -                   -                    

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น -                    5,914,027          -                   5,914,027         

กําไรจากการจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิ (10,830,879)      -                    (10,830,879)     -                    

ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย -                    -                    -                   1,981,680         

ขาดทุนจากการสูญเสียอํานาจการควบคุมและการลดหนี้ในบริษัทยอย 175,445,825     -                    66,706,854      -                    

สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (สุทธิจากภาษีเงินได) 3,889,358         (69,479)             -                   -                    

หนี้สูญ 41,099,445       9,680,129          14,653,621      4,449,679         

(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ (57,477,039)      (7,032,695)        (457,885,926)   816,419,997     

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน (2,875,420)        (3,421,847)        (2,875,420)       (2,405,803)        

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 1,034,168         (1,254,155)        122,314           (2,840,311)        

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (48,148)             1,239,059          (48,148)            -                    

ขาดทุนจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 979,432            2,110,442          979,432           2,110,442         

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 21,224,912       (232,471)           (5,889,903)       1,989,172         

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 80,387,117       12,895,897        825,274           -                    

รายไดจากการลงทุน (404,723)           (8,710,466)        (52,366)            (14,836,163)      

(107,098,738)    (253,031,217)    (59,658,182)     (75,216,678)      

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 8,863,930 122,710,895 421,995,332 154,530,046 

รายไดคางรับ (29,365,465) 22,399,115 11,346,033 (11,358,718)

ลูกหนี้อื่น (52,865,769) 28,242,451 262,166,618 (150,407,017)

สินคาคงเหลือ 31,954,344 62,074,246 15,260,234 12,801,588 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 72,797,842 35,618,771 33,061,240 8,686,038 

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช (1,071,462) 382,980 -                   -                    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (594,498) 4,434,383 1,719,382 1,466,470 

เจาหนี้การคา 148,546,995 12,813,790 (760,795,772) (168,424,089)

เจาหนี้อื่น 8,369,758 42,914,836 (4,302,610) 6,356,683 

รายไดรอตัดบัญชีและรายไดรับลวงหนา (47,109,304) (36,626,286) (34,486,860) (2,993,352)

คาใชจายคางจาย 37,920,552 (20,694,709) (11,643,778) 19,569,691 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (64,839,586) (54,573,906) (21,638,768) (12,330,470)

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน -                    (468,500)           -                   -                    

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (18,207,420) (17,746,183) (18,207,421) (15,470,618)

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการดําเนินงาน (12,698,821) (51,549,334) (165,184,552) (232,790,426)

ภาษีเงินไดจายออก (71,962,194) (71,180,414) (19,673,459) (21,487,381)

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรับคืน 39,518,840 57,578,833 23,888,485 35,543,328 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (45,142,175) (65,150,915) (160,969,526) (218,734,479)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น -                    2,767,406 -                   2,767,406 

เงินลงทุนชั่วคราว 20,277,060 73,356,823 -                   -                    

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 664,914,051 -                    673,000,000    -                    

เงินสดรับจากการจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิ 10,830,879 -                    10,830,879 -                    

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล -                    181,923,695 -                   -                    

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล -                    (177,316,346) -                   -                    

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น 631,000,000 1,453,080,262 -                   502,028,305 

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น (631,000,000) (1,227,100,000) -                   (452,000,000)

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1,100,000 8,709,460 1,100,000 8,709,460 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 43,423,347 2,418,707 49,155,514 448,222 

เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ (48,071,595) (8,409,175) (3,086,359) (2,467,962)

เงินสดจายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการ (1,512,309) (73,493,468) -                   -                    

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน 186,549 -                    186,549 -                    

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (7,691,898) (18,170,297) (2,119,249) (1,312,919)

จายชําระคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน -                    (323,800,000) -                   -                    

เงินปนผลรับ 24,351 24,322 24,351 14,811,822 

ดอกเบี้ยรับ 380,372 8,748,877 28,015 24,341 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 683,860,807 (97,259,734) 729,119,700 73,008,675 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

18



งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของใน

   บริษัทยอยที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม -                    3,833,695 -                   3,833,695 

เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ 123,000            -                    123,000 -                    

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน (181,137,514) 315,242,671 (181,137,514) 308,204,554 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น -                    180,000,000 -                   180,000,000 

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืมระยะสั้น (238,000,000) (166,000,000) (238,000,000) (166,000,000)

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (18,000,000) (75,000,000) (18,000,000) (75,000,000)

เงินสดที่ผูเชาจายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเชาการเงิน -                    (1,072,880) -                   (1,072,880)

เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                    (2,000,000) -                   (2,000,000)

เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -                    (2,712,500) -                   -                    

ดอกเบี้ยจาย (133,041,392) (137,175,537) (116,497,232) (119,526,588)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (570,055,906) 115,115,449 (553,511,746) 128,438,781 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 68,662,726 (47,295,200) 14,638,428 (17,287,023)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 186,398,722 233,693,922 9,481,223 26,768,246 

ผลกระทบจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 10 (86,166,668) -                    -                   -                    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6 168,894,780 186,398,722 24,119,651 9,481,223 

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออาคารและอุปกรณ 1,198,400 1,864,015 10,002,032 8,462,552 

เจาหนี้คาซื้อลิขสิทธิ์รายการ 9,863,280 14,945,860 -                   -                    

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 1,448,808,000 1,429,182,510 -                   -                    

การแลกเปลี่ยนบริการดวยสินทรัพย 6,746,635         7,539,287 6,746,635 7,539,287 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 การใชเกณฑในการดําเนินงานตอเน่ือง 

3 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

7 เงินลงทุนอ่ืน 

8 ลูกหน้ีการคา 

9 ลูกหน้ีอ่ืน 

10 การดําเนินงานท่ียกเลิก 

11 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

12 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

13 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

14 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

15 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

17 ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 

18 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

19 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

20 เจาหน้ีการคา 

21 คาใชจายคางจาย 

22 คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 

23 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

24 ทุนเรือนหุน 

25 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

26 สํารอง 

27 สวนงานดําเนินงาน 

28 รายไดอ่ืน 

29 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

30 คาใชจายตามลักษณะ 
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

31 ตนทุนทางการเงิน 

32 ภาษีเงินได 

33 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

34 เครื่องมือทางการเงิน 

35 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

36 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

37 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

39 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 
 

1 ขอมูลทั่วไป  
 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู 

จดทะเบียนตั ้งอยู เลขที ่ 1858/121-122, 1858/125-128 ชั ้น 28,  30 และ  31 ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาใต   

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร 

และอ่ืนๆ กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ สิ่งพิมพดิจิตอล และ 

สื่อโฆษณา ผลิตรายการโทรทัศน ใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศนและอ่ืนๆ รายละเอียดของ

บริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 และ 12 
 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบ

กิจการโทรทัศน เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู

ท่ัวไป แบบความคมชัดปกติ โดยมีระยะเวลา 15 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572 
 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออม ไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทัศน  เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู

ขาวสารและสาระ แบบความคมชัดปกติ โดยมีระยะเวลา 15 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572  
 

2 การใชเกณฑในการดําเนินงานตอเน่ือง 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 290.50 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการกลับรายการ

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 1,184.53 ลานบาท และบริษัทมีขาดทุน

สุทธิจํานวน 73.33 ลานบาท (รวมกลับรายการผลขาดทุนจากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 457.89 ลานบาท) (2560: 

3,229.50 ลานบาท) และ ณ วันเดียวกัน กลุมบริษัทและบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนรวม

จํานวน 1,026.60 ลานบาท และ 825.96 ลานบาท ตามลําดับ (2560: 1,423.49 ลานบาท และ 1,668.01 ลานบาท 

ตามลําดับ) มีขาดทุนสะสมจํานวน 3,235.33 ลานบาท และ 3,138.80 ลานบาท ตามลําดับ (2560: 3,556.27 ลานบาท 

และ 3,102.74 ลานบาท ตามลําดับ) ท้ังน้ี สถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญซึ่ง

อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของกลุมบริษัท
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และบริษัท กลุมบริษัทและบริษัทใชนโยบายและวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง และสถานการณอ่ืนๆ 

เชน การลดอัตราดอกเบ้ียจาย การจัดตารางการจายชําระหน้ีใหมท่ีผอนปรนมากขึ้น ทําใหกลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อ

เพียงพอเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

 

ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและสภาพคลองของกลุมบริษัท

และบริษัท โดยมีนโยบายท่ีจะมุงเนนดําเนินการในธุรกิจหลักท่ีกลุมบริษัทมีความรูและความเชี่ยวชาญอยางแทจริง 

กลาวคือ สื่อสิ่งพิมพ การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ธุรกิจสื่อโทรทัศน ดานหมวดหมูขาวสารและสาระท่ีมีความชํานาญ 

และการผลิตเน้ือหารายการ (Contents) รวมไปถึงธุรกิจท่ีเก่ียวของท่ีมีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลัก

ของกลุมบริษัท เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และสามารถระดมกําลังทรัพยากรภายในกลุมบริษัทในดาน

ตางๆ ใหกับรายการขาวสารท่ีมีอยูไดอยางเต็มท่ีสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจหลัก กลุมบริษัทมีการ

ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอขาวและรายการในสื่อตางๆ ของกลุมบริษัทเพื่อเพิ่มรายไดคาโฆษณา ปรับโครงสราง

การทํางานและเพิ่มอัตรากําลังคนของฝายการตลาดเพื่อขยายฐานลูกคา ปรับปรุงอุปกรณผลิตรายการและออกอากาศ 

และปรับโครงสรางฝายผลิตรายการใหมีประสิทธิภาพ ปรับผังรายการโทรทัศนใหมีความโดดเดน ปรับเปล่ียน

รูปแบบของรายการเพื่อเพิ่มจํานวนผูชมรายการและเพิ่มชองทางการหารายไดในรูปแบบอ่ืนๆ เชน สื่อแบบใหม การ

จัดกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมตางๆ เปนตน นอกจากน้ี ผูบริหารมีแผนในการเพิ่มรายไดโดยการใชเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) รวมถึงการขยายสวนงานดิจิทัล การปรับปรุงรูปแบบในการดําเนินรายการ

เพื่อใหรายการนาสนใจและปรับปรุงรูปแบบการใหเชาเวลาออกอากาศสําหรับลูกคาทุกกลุมเปาหมายใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกท้ังผลในเชิงบวกจากการบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 และ 37 
 

การปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทจะมุงเนนการดําเนินธุรกิจหลักอันประกอบดวยธุรกิจสื่อ

สิ่งพิมพ ธุรกิจสื่อโทรทัศน และสื่อตางๆ ดังน้ัน กลุมบริษัทไดพิจารณาจําหนายทรัพยสิน และเงินลงทุนในบริษัท

ยอยท่ีมิใชธุรกิจหลักในระหวางไตรมาสท่ี 3 ถึง 4  ป 2561 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 และ 37 

และสินทรัพยอ่ืนๆ ในอนาคต เพื่อนํากระแสเงินสดมาจายชําระหน้ีสิน เพื่อลดภาระดอกเบ้ีย รวมถึงกลุมบริษัทอาจมี

แผนในการปรับโครงสรางทางการเงิน การหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสภาพคลองและความแข็งแกรงทางการเงิน 

เชน การระดมทุน และการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินท่ีมีตนทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมกับสภาวะตลาด เปนตน 
 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทและบริษัทจะดําเนินงาน

อยางตอเน่ืองตอไปมีความเหมาะสม ดังน้ัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไมไดรวมรายการ

ปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหน้ีสินใหม ซึ่งอาจจําเปนหากกลุมบริษัทและ

บริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได  
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เกณฑการขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) 
 

เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“SET”) ไดประกาศขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) 

ใหหลักทรัพยของบริษัทซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากสวนของผูถือหุนมีคานอยกวารอยละ 50 ของ

ทุนชําระแลว ท้ังน้ีบริษัทไดเผยแพรแผนการแกไขเหตุดังกลาวแลว 

 

3 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 การถือการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลง

ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
 

 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน ยังมีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุงและออกใหม ซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและกลุมบริษัทไมไดใชมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลาวในการจัดทํางบการเงินกอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 38 

 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา 
 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 
 

รายการ เกณฑการวัดมูลคา 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขาย มูลคายุติธรรม 

ท่ีดิน การตีราคาใหมดวยมูลคายุติธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนท่ี

กําหนดไว ซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินขอ 4 (ฐ) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน มูลคายุติธรรม 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

25 

(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

 งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท 

 

(ง) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ 

สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

 ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

 

ขอสมมติและความไมแนนอนของประมาณการ 

 

ขอมูลเก่ียวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการท่ีสําคัญซึ่งท่ีมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญท่ีเปน

เหตุใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินภายในบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 การกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนขายของกลุมสินทรัพยท่ีจะจําหนาย 

โดยใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8  การทดสอบการดอยคา เก่ียวกับการใชขอสมมติท่ีสําคัญในการประมาณ 

     9 11 12 15 16 และ 17    มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนํา 

    ขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23 การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว เก่ียวกับ  

    ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

การวัดมูลคายุติธรรม  
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 
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กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3  

และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน 

 

กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา 

กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึง 

การจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 

 

ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 
 

เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี 
 

• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา)  

สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตได (ขอมูลท่ีไม

สามารถสังเกตได) 
 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชัน้ของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 
 

กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปน้ี 
 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34  เครื่องมือทางการเงิน 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

27 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย

ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 

 

บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําให

เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม 

นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง  

 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  

 

ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา

จากผูถูกซื้อ 

 

การเปล่ียนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทท่ีไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมจะบันทึก

บัญชีโดยถือเปนรายการในสวนของผูถือหุน 

 

การสูญเสียการควบคุม 

 

เม่ือกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอยน้ันออก 

รวมถึงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอ่ืนในสวนของผูถือหุนท่ีเก่ียวของกับบริษัทยอยน้ัน 

กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอย 

เดิมท่ียังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม 
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สวนไดเสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย  

 

สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวม 

 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว 

 

สวนไดเสียในบริษัทรวมบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุน

การทํารายการ ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ 

เงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสีย

ความมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ 

 

การรวมธุรกิจภายใตการควบคมุเดียวกัน  

 

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใชวิธีเสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย โดยวิธีการ

ดังกลาวผูซื้อตองรับรูสินทรัพยและหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซื้อดวยมูลคาตามบัญชีของธุรกิจดังกลาวตามงบการเงิน

รวมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด ณ วันท่ีเกิดรายการ สวนตางระหวางมูลคาสินทรัพยสุทธิของธุรกิจท่ีถูกนํามา

รวมดังกลาวกับคาตอบแทนท่ีจายรับรูเปนสวนเกินหรือสวนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันใน

สวนของผูถือหุน รายการสวนเกินหรือสวนขาดจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซื้อ

ดังกลาวไป  

 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซื้อจะรวมอยูในงบการเงินรวมของผูซื้อนับต้ังแตวันท่ีตนงวดของงบการเงิน

เปรียบเทียบหรือวันท่ีธุรกิจเหลาน้ันอยูภายใตการควบคุมเดียวกันแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา จนถึงวันท่ีการ

ควบคุมสิ้นสุด 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก

รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก

รายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการท่ีถูกลงทุนน้ัน ขาดทุนท่ียัง

ไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาท่ีเม่ือไมไดหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น 
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(ข) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 

โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชใน 

การดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ 

ราคาทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 

 

(ค)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปน

สวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง)  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ี 

ในอนาคตของลูกคา ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 
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(จ) สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

ตนทุนสินคาประกอบดวยราคาทุนท่ีซ้ือ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพ

ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุย 

การผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

สินคาสําเร็จรูปประกอบดวย หนังสือ แผนซีดี แผนดีวีดีและรายการโทรทัศนท่ีผลิตเสร็จ ตนทุนของสินคาคํานวณ

โดยใชวิธี ดังน้ี 
 

 หนังสือ แผนซีดีและแผนดีวีดี - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก / เขากอนออกกอน 

 รายการโทรทัศน - แสดงมูลคาตนทุนของรายการท้ังท่ีอยูระหวางการผลิตและท่ีผลิตเสร็จ 

ตนทุนของรายการประกอบดวย คาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ

การผลิตรายการ รับรูเปนตนทุนเม่ือไดโอนสิทธิและสงมอบ หรือ  

เม่ือไดออกอากาศแลว หรือตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามประมาณ

การระยะเวลาการออกอากาศ 

 วัตถุดิบ  - วิธีราคาเฉพาะเจาะจง / ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

 วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอ่ืนๆ - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก / เขากอนออกกอน 

 งานระหวางทําสําหรับโครงการ - ประกอบดวยตนทุนการเตรียมการ วัดมูลคาดวยราคาทุน 

 งานพิมพและหนังสือระหวางผลิต - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน 

โดยประมาณในการขาย  

 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนหัก 

ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 
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เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารหน้ีซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและ

แสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคาหรือต้ังใจถือไวจนครบ

กําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม 

และการเปล่ียนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคา บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน สวนผลขาดทุนจากการ

ดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกใน

สวนของผูถือหุนโดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ีรายงาน 

 

การจําหนายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือ ขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเก่ียวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 

 

(ช)  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกท่ีดิน อาคารชุดและสวนปรับปรุงท่ีถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา

หรือจากมูลคาท่ีเพิ่มขึ้นหรือท้ังสองอยาง ท้ังน้ีไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคา

หรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  

 

ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพ่ือใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และตนทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใชงาน 
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คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ

สินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 

อาคารชุดและสวนปรับปรุง 20 ป 
 

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 
 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การรับรูและการวัดมูลคา 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา ยกเวนท่ีดินท่ี 

วัดมูลคาดวยราคาท่ีตีใหม ราคาท่ีดินท่ีตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซึ่งกําหนดจากเกณฑการใชงานของสินทรัพยท่ี

มีอยูจริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน 

การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย  สําหรับอุปกรณท่ีควบคุมโดยใชลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซึ่งไมสามารถ

ทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ันใหถือวา ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  
 

สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึก 

แตละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 
 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจาก 

การจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี 

ตีราคาใหม จํานวนเงินท่ีบันทึกอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจะถูกโอนไปยังกําไรสะสม 
 

สินทรัพยท่ีเชา 
 

การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ันๆ ใหจัด

ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน อุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือ

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม

และขาดทุนจากการดอยคา คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงิน และสวนท่ีจะหักจากหน้ีตาม

สัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละปเปนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึก

โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพยท่ีตีราคาใหม 

 

การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเปนอิสระอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหม่ันใจวา

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีไดรับการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีรายงาน 

 

มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเปน “สวนเกินทุนจากการ 

ตีราคาสินทรัพย” ในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและ

รับรูขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนของสินทรัพยชิ้นเดียวกันน้ันแลว ในกรณีท่ีมูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคา

ใหมจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนสําหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะจํานวนท่ีลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยท่ีเคยบันทึกไวครั้งกอนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยชิ้นเดียวกันน้ัน ในกรณีท่ีมีการจําหนาย

สินทรัพยท่ีตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ีจําหนายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและ 

ไมรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองวัดมูลคา

อสังหาริมทรัพยน้ันใหมดวยมูลคายุติธรรมและจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หากเกิดกําไรจากการ

วัดมูลคาใหมซึ่งเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีเคยบันทึกไว จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นใหรับรู

ในกําไรหรือขาดทุนในสวนท่ีไมเกินกวาจํานวนท่ีทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยกลับไปเทากับมูลคาท่ี

ควรจะเปน กําไรสวนท่ีเหลือรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงรายการ “สวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย” ในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน กรณีเกิดสวนท่ีลดลงจากการวัดมูลคาใหมและหากสินทรัพย

น้ันเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในองคประกอบอ่ืน

ของสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลงตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และตองนําไปลดสวนเกินทุนจากการ 

ตีราคาสินทรัพย ขาดทุนสวนท่ีเหลือรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถ

วัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี  

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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คาเสื่อมราคา 
 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังน้ี 
 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 30 ป 

อาคารและสวนปรับปรุง 5 - 20 และ 30 - 35  ป 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 5 - 10 ป และตัดจําหนายตามอายุสัญญาเชา 

เครื่องจักรและอุปกรณ 3 - 15 ป 

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 5 - 10 ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 2 - 10 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางและติดต้ัง 

 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบ

ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 
 

มูลคาตามบัญชีของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน ประกอบดวย ตนทุนทางตรงท่ี

เก่ียวของกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ และหมวดหมูท่ัวไป แบบความคมชัดปกติ    

แสดงมูลคาเทียบเทาเงินสดโดยวิธีคิดลดจํานวนเงินท่ีตองจายชําระเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด 

ตามทองตลาด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคา ผลตางระหวางราคา

เทียบเทาเงินสดกับจํานวนเงินท้ังหมดท่ีตองจายชําระบันทึกเปนตนทุนทางการเงินตลอดอายุของการจายชําระ

คาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน สินทรัพยจะเริ่มตัดจําหนายเม่ือ

พรอมท่ีจะใหบริการ 
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สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนาย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคา 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเก่ียวของน้ัน คาใชจายอ่ืนรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาตัดจําหนาย 
 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 
 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมี

ตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน  

 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 
 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ 

โทรทัศน    

 

15 

 

ป 

โปรแกรมคอมพิวเตอรและลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 3 และ 5 ป 

คาลิขสิทธ์ิรายการ 2 ป 

คาลิขสิทธ์ิหนังสือ พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายท่ีสูงกวาระหวางวิธี

เสนตรงภายในระยะเวลาสามถึงเจ็ดป และการคํานวณตาม

จํานวนเลมของหนังสือท่ีพิมพหรือจําหนายไดภายใต

สัญญาลิขสิทธ์ิน้ันๆ 

สิทธิในการเผยแพรภาพ ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา 

เครื่องหมายการคา 14 ป 
 

กลุมบริษัทไมคิดคาตัดจําหนายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีอยูระหวางการติดต้ัง 

 

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม   ใน

กรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอน หรอืยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทุกปในชวงเวลาเดียวกัน 

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด 

เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการ

การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา

ในกรณีน้ีจะรับรูในสวนของผูถือหุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ

ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง

ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง

การเงินน้ันๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ

สินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย 
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การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง

และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการ

เงินท่ีเปนตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน 

ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมี 

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ

รายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือ 

คาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ

บันทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 

(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน 

  

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  
 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 
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การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว   
 

ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน 

 ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงิน 

และการจายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการ 

ในกําไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการลดขนาดโครงการ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุมบริษัท

รับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 
 

ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง  
 

ผลประโยชนเม่ือเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือวันใดวันหน่ึงตอไปน้ีเกิดขึ้นกอน เม่ือกลุมบริษัทไมสามารถยกเลิก

ขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไป หรือเม่ือกลุมบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจายชําระ 

หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ีพนักงานได

ทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

 

(ฑ) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 

มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิแกพนักงาน (ชําระดวยตราสารทุน) รับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไปกับการ

เพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเขาใชสิทธิไดอยางไมมีเง่ือนไข จํานวนท่ีรับรูเปน

คาใชจายจะถูกปรับปรุงเพ่ือใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีแทจริงซึ่งเขาเง่ือนไขการใหบริการท่ีเก่ียวของและ

เง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเดิมเคยรับรูตามจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีเขาเง่ือนไข

การใหบริการท่ีเก่ียวของและเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันท่ีไดรับสิทธิ สําหรับเง่ือนไข

การไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิจะถูกวัดคาเพื่อให

สะทอนถึงเง่ือนไขน้ันและไมมีการปรับปรุงสําหรับผลตางระหวางจํานวนท่ีคาดไวกับผลท่ีเกิดขึ้นจริง 
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(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบัน อันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ และมีความ

เปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการ

หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงิน

ได เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน ประมาณ

การหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 

 

(ณ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคาและสวนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินคาและการใหบริการ 
 

รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ  

ไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันหรือ 

มีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ันไมอาจ 

วัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตอง 

รับคืนสินคา รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 

 

รายไดคาโฆษณา 
 

รายไดคาโฆษณารับรูเม่ือมีการใหบริการโฆษณาทางหนังสือพิมพ โทรทัศน และสื่อตางๆ แลว 

 

รายไดจากรายการโทรทัศน 
 

รายไดจากรายการโทรทัศนเกิดจากรายไดจากการบริการโฆษณาและคาเชาเวลาออกอากาศ ซึ่งรับรูเม่ือใหบริการ

ออกอากาศทางโทรทัศนแลว และรายไดจากการรับจางผลิตรายการโทรทัศนรับรูเม่ือผลิตเสร็จ และสงมอบให

ลูกคา 

 

รายไดคาสมาชิกหนังสือพิมพ 
 

รายไดคาสมาชิกหนังสือพิมพรับรูโดยวิธีเสนตรงตามอายุการเปนสมาชิก  
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รายไดจากการพิมพ 
 

รายไดจากการพิมพรับรูเม่ือการใหบริการเสร็จสิ้นแลว 
 

คานายหนา 
 

สําหรับรายการคาท่ีกลุมบริษัทเขาลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดดวย

จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา 
 

รายไดจากการแลกเปล่ียนสินคาและบริการ 
 

รายไดจากการแลกเปล่ียนสินคาและบริการวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับ 

เวนแตรายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับการบริการโฆษณาจะวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมของบริการโฆษณาท่ีใหใน

รายการแลกเปล่ียน 
 

รายไดคาเชา 
 

รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

คาใชจายเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา  คาเชาท่ี

อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชาน้ันเกิดขึ้น 
 

รายไดคาเลาเรียน 
 

รายไดคาเลาเรียนรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามระยะเวลาของการเรียนการสอนแตละปการศึกษา รายได 

คาเลาเรียนท่ีรับมาลวงหนาสําหรับภาคเรียนการศึกษาถัดไปแสดงเปน “รายไดรับลวงหนา” ภายใตหน้ีสิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

การลงทุน 
 

รายไดจากการลงทุนประกอบดวยเงินปนผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

เงินปนผลรับ 
 

เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืน 
 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืนบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง   
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(ด) ตนทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น  

 

(ต) สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ี

ไดรับตามสัญญาเชา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเชา 
 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา 

 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน

สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงน้ันขึ้นอยูกับ

การใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงน้ันจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัท 

มีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง หรือมีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และ 

สวนท่ีเปนองคประกอบอ่ืนโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน 

แตไมสามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนท่ีเทากับมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจํานวนหน้ีสินจะลดลงตามจํานวนท่ีจาย และตนทุน

ทางการเงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 

 

(ถ) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได

ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของ 

ผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ 
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจากผล

แตกตางชั่วคราวตอไปน้ี  การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการ

น้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหาก

เปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล 
 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 

กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้น 

รอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ 

โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 
 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทคํานึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ 

กลุมบริษัทเชื่อวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผล

กระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินน้ีอยูบน

พื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูล

ใหมๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู 

การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ 

ภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน

สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย

ยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการ

กลับรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีเก่ียวของ ดังน้ัน กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผล

แตกตางชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะบันทึก

สินทรัพยภาษีเงินไดท้ังจํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับ

ลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
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(ท) การดําเนินงานที่ยกเลกิ 

 

การดําเนินงานท่ียกเลิกเปนสวนประกอบของธุรกิจของกลุมบริษัท เปนสายงานธุรกิจท่ีสําคัญหรือเขตภูมิศาสตรท่ี

แยกตางหากท่ียกเลิกหรือถือไวเพื่อขาย โดยจัดประเภทเปนการดําเนินงานท่ียกเลิกเม่ือมีการขาย หรือเม่ือเขาเง่ือนไข

ของการถือไว เพื่อขาย แลวแต เวลาใดจะเกิดขึ้นกอน  เ ม่ือมีการจัดประเภทเปนการดําเนินงานท่ียกเลิก  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถูกปรับปรุงใหมเสมือนวาสวนงานน้ันไดถูกยกเลิกต้ังแตตนงวดท่ี

นํามาเปรียบเทียบ 

 

(ธ) กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กลุมบริษัทแสดงกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามัญ  

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) ของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุน

สามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายระหวางป  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหาร 

กําไร (ขาดทุน) ของผูถือหุนสามัญท่ีปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนาย และ

ผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเปนหุนสามัญปรับลดท้ังหมดและสิทธิซื้อหุนของพนักงาน 

 

(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอประธานเจาหนาท่ีบริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด 

ดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับ 

การปนสวนอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนรายการเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน และประมาณการหน้ีสินไม 

หมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท 

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน

รายบุคคลหรือเปนกิจการ 
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ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทรวมและบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 และ 12 สําหรับ

ความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญ บริษัทยอยทางออม และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 

 

 ประเทศที่จัดต้ัง     

ช่ือกิจการ /สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

ส่ังการและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการไมวา

ทางตรงหรือทางออม ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการของ

กลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับบริหาร

หรือไม) 
   

บริษัทยอยทางออม   

มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนชั่น ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต (กลุมบริษัทขายเงินลงทุนน้ีเม่ือวันท่ี 25 

กรกฎาคม 2561) 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ

รวมกัน 
   

บุคคลหรอืกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด  ไทย เปนกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยบริษัท คมชัดลึก มีเดีย 

จํากัด ถือหุนรอยละ 19.00 

บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีมีผูถือหุนรวมกัน 

บริษัท เนชั่น โกลบอล  เอ็ดดูเทนเมนท    

จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล  เอ็ดดู

เทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.74 

และมีกรรมการรวมกัน 

ผูถือหุน ไทย ผูถือหุนของบริษัท 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซื้อขายทางการคาปกติและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร อัตราตนทุนปนสวนตามราคาทุนท่ีเกิดขึ้นจริงและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจายในรายงานการประชุมผูถือหุน 

รายไดอ่ืน ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

ตนทุนในการจัดจําหนายและ 

คาใชจายในการบริหาร 

ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

ดอกเบ้ียจาย อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

      (พันบาท) 

การดําเนินงานตอเน่ือง        

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  200,141  343,198 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  -  11,088  24,086 

ขายอุปกรณ -  -  47,732  235 

ซื้ออุปกรณ -  -  -  1,363 

รายไดอ่ืน -  -  3,360  10,402 

ตนทุนในการจัดจําหนายและ 

     คาใชจายในการบริหาร 

 

- 

  

- 

  

4,225 

  

7,468 
 

บริษัทรวม        

รายไดจากการใหบริการ 391  122  391  122 
        

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บุคคลหรอืกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

รายไดจากการใหบริการ 5,750  -  -  - 

ขายอุปกรณ 701  -  -  - 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 7,138  -  -  - 

ดอกเบ้ียจาย 8,278  4,700  8,278  4,700 
        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 41,668  35,140  17,142  16,965 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 1,929  2,124  649  864 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 43,597  37,264  17,791  17,829 
        

    

การดําเนินงานที่ยกเลกิ        

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  8,325  3,966 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  -  12,581  4,687 

เงินปนผลรับ -  -  -  14,788 

รายไดอ่ืน -  -  67  402 

ตนทุนในการจัดจําหนายและ 

     คาใชจายในการบริหาร 

 

- 

  

- 

  

2,745 

  

2,469 
        

บริษัทรวม        

รายไดจากการใหบริการ 3,745  4,504  11,612  11,368 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 438  -  2,497  11,086 

ขายอุปกรณ -  -  306  - 

รายไดอ่ืน 6  -  953  3,235 

ตนทุนในการจัดจําหนายและ 

     คาใชจายในการบริหาร 

 

1 

  

- 

  

360 

  

1,965 
        

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 13,507  6,240  -  - 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 851  458  -  - 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 14,358  6,698  -  - 

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  537,487  915,634 

บริษัทรวม 1,069  181  1,069  11 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 6,904  67  -  - 

 7,973  248  538,556  915,645 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (416)  (67)  (176,999)  (82,701) 

สุทธ ิ 7,557  181  361,557  832,944 

        

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป   349  -  94,298  82,701 

 

กลุมบริษัทและบริษัทประเมินคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

โดยประเมินจากสถานะปจจุบันของลูกหน้ี และพิจารณาจากจํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับหรือจายในอนาคตจากยอด

สุทธิของยอดลูกหน้ีดังกลาวจากยอดเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  2,058  4,472 

        

    

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560     

 (พันบาท) 

    

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  701,598  1,043,755 

บริษัทรวม 273  345  255            9 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน -  17,345  -  - 

 273  17,690  701,853  1,043,764 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (160)  (17,345)  (201,250)   (738,870) 

สุทธ ิ 113  345  500,603  304,894 
        

(กลับรายการ) หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป   (17,185)  -  (537,620)  738,870 

 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  543,717  1,332,737 

บริษัทรวม 35,231  -  25,321  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 2,985  -  -  - 

รวม 38,216  -  569,038  1,332,737 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -   17,828  33,923 

บริษัทรวม 15,306  -  14,474  - 

รวม 15,306  -  32,302  33,923 

 

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  14,518  19,474 

     

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคล    

   ที่เกี่ยวของกัน อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2561  2560 2561  2560  2561  2560 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ผูถือหุน 12.00  12.00   70,000  70,000    70,000  70,000 

หัก ดอกเบ้ียจายลวงหนา    (706)  (1,305)  (706)  (1,305) 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจาก    

    บุคคลทีเ่กี่ยวของกัน 69,294  68,695  69,294  68,695 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผูถือหุน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 70,000  -  70,000  - 

เพิ่มขึ้น -  70,000   -  70,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  70,000  70,000   70,000  70,000 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทรวม บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมหลายแหงเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ 

สนับสนุนการดําเนินงาน การตลาดและงานดานอ่ืนๆ โดยบริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพื่อเชาพื้นท่ีและบริการท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทตกลงจะจายชําระคาเชา

และบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ท้ังน้ี บริษัทไดยกเลิกสัญญาดังกลาวแลวในเดือนธันวาคม 2561 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยหลายแหงเพื่อใหเชาพื้นท่ีและบริการท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทยอยดังกลาวตกลงจะ

จายชําระคาเชาและบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ท้ังน้ี บริษัทไดยกเลิกสัญญาจํานวนสองสัญญากับบริษัทยอย 

แหงหน่ึงในเดือนตุลาคม 2561 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพื่อรับบริการระบบสารสนเทศ โดยบริษัทตกลงจะจายชําระคาบริการตามอัตราท่ี 

ตกลงในสัญญา ท้ังน้ี บริษัทไดยกเลิกสัญญาดังกลาวแลวในเดือนธันวาคม 2561 

 

บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะสั้นกับผูถือหุนรายหน่ึงจํานวน 70 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวแลกเงิน 

มีกําหนดชําระคืน 3 เดือน และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป บริษัทไดจายดอกเบ้ียในวันเริ่มสัญญาเงินกูยืมระยะ

สั้นดังกลาวจํานวน 2.01 ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทไดนําเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหน่ึงไปจํานําเพื่อเปน

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12) 

 

6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 906  1,390  111  323 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 1,403  3,492  438  458 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 115,785  62,238  23,571  8,699 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง 50,801  119,279  -  1 

รวม 168,895  186,399  24,120  9,481 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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7 เงินลงทุนอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 230  3,471  -  - 

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา (ในกองทุนสวนบุคคล) -  121,951  -  - 

 230  125,422  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 3  3  3  3 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 2,260  4,016  2,260  4,016 

 2,263  4,019  2,263  4,019 

        

รวม 2,493  129,441  2,263  4,019 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยูในความตองการตลาดมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

หลักทรัพยเพือ่คา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  223,598  -  49,289 

ซื้อระหวางป 631,000  346,900  32,000  105,000 

ขายระหวางป (631,133)  (331,046)  (32,012)  (113,781) 

โอนระหวางป -  (239,765)  -  (40,606) 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 133  313  12  98 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

หลักทรัพยเพื่อคา (ในกองทุนสวนบุคคล)        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 121,951  -  -  - 

โอนระหวางป -  121,951  -  - 

ขายระหวางป (123,870)  -  -  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 1,919  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  121,951  -  - 

        

หลักทรัพยเผือ่ขาย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

ซื้อระหวางป -  880,200  -  347,000 

ขายระหวางป -  (1,119,965)  -  (387,606) 

โอนระหวางป -  239,765  -  40,606 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 

        

หลักทรัพยเผื่อขาย (ในกองทุนสวนบุคคล) 
       

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

ซื้อระหวางป -  208,246  -  - 

ขายระหวางป -  (86,295)  -  - 

โอนระหวางป -  (121,951)  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 

        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

หลักทรัพยเผือ่ขาย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 3  2,800  3  2,800 

ขายระหวางป -  (8,082)  -  (8,082) 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา -  5,285  -  5,285 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3  3  3  3 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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8 ลูกหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน                     5 7,973  248  538,556  915,645 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  228,386  339,640  73,711  133,270 

รวม  236,359  339,888  612,267  1,048,915 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (29,087)  (59,786)  (202,727)  (113,269) 

      คาเผื่อสินคารับคืน  (1,843)  (5,334)  -  (2,875) 

สุทธ ิ  205,429  274,768  409,540  932,771 

         

(กลับรายการ) หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป (30,699)  (5,689)  89,458  78,894 

 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 2,301  181  32,933  92,812 

เกินกําหนดชําระ:        

นอยกวา 3 เดือน 3,639  -  231  76,683 

3 - 6 เดือน 2,033  -  -  125,347 

6 - 12 เดือน -  -  -  112,373 

มากกวา 12  เดือน -  67  505,392  508,430 

 7,973  248  538,556  915,645 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (416)  (67)  (176,999)  (82,701) 

 7,557  181  361,557  832,944 

        



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บุคคลหรอืกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 119,524  152,976  18,518  51,576 

เกินกําหนดชําระ:        

นอยกวา 3 เดือน 62,128  94,224  14,422  36,413 

3 - 6 เดือน 5,009  15,017  2,740  4,365 

6 - 12 เดือน 6,354  7,885  5,612  4,237 

มากกวา 12  เดือน 35,371  69,538  32,419  36,679 

 228,386  339,640  73,711  133,270 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (28,671)  (59,719)  (25,728)  (30,568) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (1,843)  (5,334)  -  (2,875) 

 197,872  274,587  47,983  99,827 

        สุทธ ิ 205,429  274,768  409,540  932,771 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 90 วัน 

 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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9 ลูกหน้ีอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 273  17,690  701,853  1,043,764 

         

บุคคลหรอืกิจการอื่น         

ลูกหน้ีอ่ืน  54,544  53,269  54,348  52,088 

คาใชจายจายลวงหนา  49,665  50,958  29,101  28,524 

เงินทดรองจายพนักงาน  612  1,426  63  30 

  104,821  105,653  83,512  80,642 
         

รวม  105,094  123,343  785,365  1,124,406 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (36,960)  (63,738)  (237,919)  (785,263) 
         

สุทธ ิ  68,134  59,605  547,446  339,143 

         

(กลับรายการ) หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  (26,778)   (1,344)  (547,344)  737,526 

 
10 การดําเนินงานที่ยกเลกิ 

 

ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในสวนงาน

บริการดานการพิมพท้ังหมดของกลุมบริษัท และการลดลงของสัดสวนการลงทุนในบริษัท  เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  ทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุมในสวนงานสื่อการศึกษาและบันเทิงท้ังหมด 

โดยกลุมบริษัทจะแสดงเปนการดําเนินงานท่ียกเลิกท้ัง 2 สวนงานแยกตางหากจากการดําเนินงานตอเน่ืองสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยมีรายละเอียดดานลาง (ดูขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12) 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในสวน

งานบริการดานการพิมพท้ังหมดของกลุมบริษัท สวนงานน้ีไมไดเปนการดําเนินงานท่ียกเลิกหรือถูกจัดประเภทเปน

ถือไวเพื่อขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบไดถูกจัดประเภทใหมเพื่อ

นําเสนอการดําเนินงานท่ียกเลิกเปนรายการแยกตางหากจากการดําเนินงานตอเน่ือง  

   

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  งบการเงินรวม 

  

 

 

หมายเหตุ 

สําหรับระยะเวลาต้ังแต

วันท่ี 1 มกราคม 2561 

ถึงวันท่ี  

18 ธันวาคม 2561 

 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 

  (พันบาท) 

ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิก      

รายได   36,407  43,951 

คาใชจาย   (201,309)  (208,191) 

ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน   (164,902)  (164,240) 

รายไดภาษีเงินได   186   1,505 

ขาดทุนสําหรับป  (164,716)  (162,735) 

การแบงปนขาดทุน     

   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  (139,184)  (137,511) 

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (25,532)  (25,224) 

ขาดทุนสําหรับป  (164,716)  (162,735) 

     

ขาดทุนตอหุน (บาท)      

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 33 (0.03)  (0.03) 

 

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน 

   ที่ยกเลกิ   

 

 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 19,958  15,820 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (501)  (1,618) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (17,713)  (14,240) 

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน 

   ที่ยกเลกิ 1,744 

 

(38) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด งบการเงินรวม 

 

หมายเหตุ 

ณ วันท่ี 

 18 ธันวาคม 2561 
 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 
 

 (พันบาท) 

ผลกระทบจากการจําหนายตอฐานะการเงินรวมของกลุมบริษัท    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   1,069  674 

ลูกหน้ีการคา  12,397  11,218 

รายไดคางรับ  796  4,254 

ลูกหน้ีอ่ืน  1,393  371 

สินคาคงเหลือ  20,931  16,133 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  2,915  2,067 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 16 463,471  542,623 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  16,062  11,858 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 (68,061)  (63,489) 

เจาหน้ีการคา  (36,059)  (27,568) 

เจาหน้ีอ่ืน  (2,724)  (1,639) 

คาใชจายคางจาย  (3,199)  (2,864) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (18,044)  (15,056) 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี  (19,219)  (19,405) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 23 (8,033)  (7,432) 

มูลคาตามบัญชีสินทรัพยและหน้ีสินสุทธิ  363,695  451,745 

หัก สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (56,373)  (70,020) 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของบริษัทยอย  307,322  381,725 

     

สิ่งตอบแทนในการขายท่ีไดรับในรูปเงินสด  407,500  - 

เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีจายไป  (1,069)  - 

กระแสเงินสดรับสุทธิ  406,431  - 

 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 กลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัท  เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทในสวนงานสื่อการศึกษาและบันเทิงท้ังหมดของกลุมบริษัท สวนงานน้ีไมไดเปน 

การดําเนินงานท่ียกเลิกหรือถูกจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ท่ีแสดงเปรียบเทียบไดถูกจัดประเภทใหมเพื่อนําเสนอการดําเนินงานท่ียกเลิกเปนรายการแยกตางหากจาก 

การดําเนินงานตอเน่ือง  
 

บริษัท  เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

   จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงินรวม 

 

หมายเหตุ 

สําหรับระยะเวลาต้ังแต

วันท่ี 1 มกราคม 2561 

ถึงวันท่ี  

29 พฤศจิกายน 2561 

 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 

  (พันบาท) 

ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิก      

รายได   80,198  135,524 

คาใชจาย   (178,275)  (105,134) 

ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน   (98,077)  30,390 

ภาษีเงินได   (6,454)  (4,104) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป  (104,531)  26,286 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)     

   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  (74,259)  18,676 

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (30,272)  7,610 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป  (104,531)  26,286 
     

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)      

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 33 (0.02)  0.01 

 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานที่ยกเลิก     

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (62,862)  (61,616) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 67,229  133,482 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (11,487)  (477) 

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงานที่ยกเลกิ (7,120)  71,389 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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บริษัท  เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

   จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวม  

 

หมายเหตุ 

ณ วันท่ี 

29 พฤศจิกายน 2561 
 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 

 (พันบาท) 
ผลกระทบจากการสูญเสียอํานาจควบคุมตอฐานะการเงิน 

    ของกลุมบริษัท   

 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  85,098  92,218 

เงินลงทุนชั่วคราว           -  103,025 

ลูกหน้ีการคา 9,682  63,142 

รายไดคางรับ 2,169  2,867 

ลูกหน้ีอ่ืน 3,616  7,284 

สินคาคงเหลือ 14,778  18,649 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,527  671 

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดการใช           -  400 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 16 13,736  1,121 

สินทรัพยไมมีตัวตน 49,462  12,617 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,872  11,326 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,828  502 

เจาหน้ีการคา (9,793)  (8,394) 

เจาหน้ีอ่ืน (33,183)  (1,984) 

คาใชจายคางจาย (12,371)  (9,844) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,373)  (5,585) 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน 

    พนักงาน 23 (13,806) 

 

(12,721) 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (799)  (849) 

มูลคาตามบัญชีสินทรัพยและหน้ีสินสุทธิ 114,443  274,445 

หัก สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (33,143)  (79,479) 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของบริษัทยอย 81,300  194,966 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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11 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 23,226  23,156  1,800  1,800 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม 

 

(3,889)  70  -  - 

โอนมาจากเงินลงทุนในบรษัิทยอย

เน่ืองจากสูญเสียการควบคุม 12 169,131  -   179,377  - 

กลับรายการคาเผื่อการดอยคา  -  -  137,000  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 188,468  23,226  318,177  1,800 

 

กลับรายการคาเผื่อการดอยคา 

 

บริษัทไดกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน) (“NINE”) จํานวน 137.00 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เน่ืองจากมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนซึ่งพิจารณาจากมูลคายุติธรรมสูงกวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกลาว  ท้ังน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

พิจารณาจากราคาขายของเงินลงทุนใน NINE ท่ีบริษัทจะขายในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม 2562 ตามท่ีกลาวไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 

 

การค้ําประกัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทไดนําเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมจํานวน 68.52 ลานหุน ตามมูลคาบัญชีจํานวน 179.44 ลานบาท ไปจํานําเพื่อเปน

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นกับบุคคลและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  สัดสวน     มูลคาตาม   

บริษทัรวม       ลักษณะธุรกิจ ความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  ราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผลรับ 

  2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษทั โยมิอูร-ิเนช่ัน  

อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากัด ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  21,397  23,226  -  - 
            

 

        

บริษทั เนช่ัน อินเตอรเนช่ัน 

แนล เอ็ดดเูทนเมนท 

      จํากัด (มหาชน) 

นําเขา ผลิตและจําหนาย 

ส ื่อส่ิงพิมพของใน

ประเทศและตางประเทศ 

ผลิตรายการโทรทศัน 

และใหบริการโฆษณา

ผานส่ือโทรทศัน ส่ือ

ดิจิตอล และการบริหาร

ลิขสิทธ์ิ 33.05 - 365,549  -  169,131  -  167,071  -  -  - 

        170,931  1,800  188,468  23,226  -  - 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดสวน          

บริษทัรวม ลักษณะธุรกิจ ความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 

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

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษทั โยมิอรูิ-เนชั่น  

อินฟอรมเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  -  -  1,800  1,800  -  - 

บริษทั เนชั่น อินเตอร 

       เนชั่นแนล เอ็ดดู 

       เทนเมนท จํากัด 

(มหาชน) 

นําเขา ผลิตและจําหนาย 
สื่อสิ่งพิมพของใน

ประเทศและตางประเทศ 
ผลิตรายการโทรทัศน 
และใหบริการโฆษณา

ผานสื่อโทรทัศน สือ่

ดิจิตอล และการบริหาร

ลิขสทิธิ ์ 33.05 - 365,549  -  316,377  -  -  -  316,377  -  -  - 

        318,177  1,800  -  -  318,177  1,800  -  - 

 

บริษัทรวมท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุมบรษัิทไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน ยกเวนบริษัท เนชั่น

อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีราคาปดอยูท่ี 2.02 บาท มูลคายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  เทากับ 244.03 ลานบาท  
 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และอยูในระหวางการชําระบัญชี 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีรวมอยูในงบการเงินของบริษัทรวม ปรับปรุงดวยการปรับ

มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ และความแตกตางของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทาง

การเงินโดยสรุปดังกลาวกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการเหลาน้ี 

 

 บริษทั เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล 

เอ็ดดเูทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 บริษทั โยมิอูร-ิเนช่ัน อินฟอรม

เมช่ัน เซอรวิส จํากัด 

 2561  2560  2561  2560 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (พันบาท) 

รายได 9,766  -  6,855  12,004 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง (8,462)  -  (4,065)  155 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2,228  -  -  - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (รอยละ 100) (6,234)  -  (4,065)  155 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมตามสวนไดเสีย  

ของกลุมบริษัท (2,060) 

 

- 

 

(1,829) 

 

70 

        

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยหมุนเวียน 458,929  -  6,208  10,924 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 66,225  -  41,678  42,576 

หน้ีสินหมุนเวียน (141,978)  -  (337)  (1,135) 

หน้ีสินไมหมุนเวียน (9,413)  -  -  (752) 

สินทรัพยสุทธิ (รอยละ 100) 373,763  -  47,549  51,613 

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม 167,071  -  21,397  23,226 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,490,564  3,627,879 

คาเผื่อการดอยคา (318,598)  (2,131,500) 

กลับรายการคาเผื่อการดอยคา 105,500  - 

จําหนายเงินลงทุน (778,500)  (5,815) 

โอนไปเงินลงทุนในบริษัทรวมเน่ืองจากสูญเสียการควบคุม 11 (179,377)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 319,589  1,490,564 

 

การเขาทํารายการจําหนายทรัพยสินเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจ 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจําหนายทรัพยสินเพื่อ

ปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท ไดแก เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น ยู จํากัด บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

จํากัด และบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด รวมถึงท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทดังกลาวทุกรายการ อยางไรก็ตาม 

ผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด  
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ผู ถือหุนมีมติอนุมัติยกเลิกการอนุมัติ 

การจําหนายทรัพยสินตามมติการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เน่ืองจากไมมี

ผูสนใจท่ีจะซื้อทรัพยสินแตละรายการดวยวิธีประกวดราคาในราคาท่ีไมตํ่ากวาราคาพื้นฐาน 
 

การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

  

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจําหนาย  

เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น ยู จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีถือใบอนุญาตและประกอบธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่นจํานวน 

30,599,999 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทยอยดังกลาว ในราคาหุนละ 8.3824 

บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 256.50 ลานบาท ท้ังน้ี การจําหนายเงินลงทุนดังกลาวไดแลวเสร็จเม่ือวันท่ี   

25 กรกฎาคม 2561 ณ วันท่ีจําหนายมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัท เนชั่น ยู จํากัด ในงบการเงินของ

กลุมบริษัทมีจํานวน 364.92 ลานบาท กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมลดลงเปนจํานวน 25.55 ลานบาท 

กําไรสะสมเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 36.07 ลานบาท และขาดทุนจากการขายเปนจํานวน 108.42 ลานบาท ซึ่งรวมอยูใน

คาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจําหนาย 

เงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวนท้ังสิ้น 4,999,500 หุน คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 99.99 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทยอยดังกลาว ในราคาหุนละ 1.80 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น  

9 ลานบาท ท้ังน้ี การจําหนายเงินลงทุนดังกลาวไดแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2561 ณ วันท่ีจําหนายมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ในงบการเงินของกลุมบริษัทมีขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 

17.56 ลานบาท และขาดทุนจากการขายและการลดหน้ีเปนจํานวน 13.69 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการ

บริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม บริษัทรับรูขาดทุนจากการขายและการลดหน้ีเปนจํานวน 66.71 ลานบาท  

ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจําหนายเงินลงทุน

ในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 42,250,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.50 

ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทยอยดังกลาว ในราคาหุนละ 9.645 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 407.50 ลานบาท 

ท้ังน้ี การจําหนายเงินลงทุนดังกลาวไดแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ณ วันท่ีจําหนายมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยสุทธิของบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ในงบการเงินของกลุมบริษัทมีขาดทุนสะสมเกินทุน

จํานวน 548.52 ลานบาท กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมลดลงเปนจํานวน 100.56 ลานบาท  

กําไรสะสมลดลงเปนจํานวน 58.07 ลานบาท และขาดทุนจากการขายเปนจํานวน 141.02 ลานบาท ซึ่งรวมอยูใน

คาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม บริษัทรับรูขาดทุนจากการขายเปนจํานวน 15.00 ลานบาท 

ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

 

ในระหวางป 2560 บริษัทไดขายสวนไดเสียในบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน)”) ออกไปรอยละ 1.31 เปนเงินสดจํานวน 3.83 ลานบาท ทําใหสวนไดเสียลดลงจากรอยละ 72.35 เปนรอย

ละ 71.04 โดยท่ีอํานาจการควบคุมในบริษัทยอยดังกลาวไมเปล่ียนแปลง มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัท

ยอยดังกลาวในงบการเงินของกลุมบริษัท ณ วันท่ีขาย มีจํานวน 267.79 ลานบาท กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 3.50 ลานบาท กลุมบริษัทและบริษัท รับรูกําไรและขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกลาวเปน

จํานวนเงิน 0.33 ลานบาท และ 1.98 ลานบาท ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามลําดับ 

 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การสูญเสียอํานาจควบคุมบางสวนในบริษัทยอยโดยอํานาจการควบคุมเปลี่ยนแปลง 

 

ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท

ยอยของบริษัทเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ดังน้ี 

 

- ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยจาก 259.25 ลานบาท (แบงออกเปนหุน

สามัญจํานวน 259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

170,049,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการลดหุนสามัญจํานวน 89,200,714 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

 

- ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยจํานวน 220.50 ลานบาท จาก 170.05 

ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 390.55 ลานบาท  

(แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 390,549,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ในราคาหุนละ 1.40 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 308.70 ลานบาท โดยกลุมบริษัทไมได

ลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอยดังกลาว ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี  29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทยอยดังกลาวไดรับเงินจากการ 

เพิ่มทุนจํานวน 195,500,000 หุน จํานวน 273.70 ลานบาท การเพิ่มทุนดังกลาวของบริษัทยอยทําใหสัดสวน 

การลงทุนของบริษัทในบริษัทยอยลดลงจากรอยละ 71.04 เปนรอยละ 33.05  

 

การลดลงของสัดสวนการลงทุนดังกลาว  ทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยดังกลาว ดังน้ัน ต้ังแต

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทยอยดังกลาวจึงไมไดเปนบริษัทยอยแตกลายเปนบริษัทรวมของบริษัท มูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในงบการเงินของกลุมบริษัท 

ณ วันท่ีสูญเสียอํานาจการควบคุม มีจํานวน 81.45 ลานบาท มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียของบริษัทรวมท่ียังคงอยู

ในกลุมบริษัท ณ วันท่ีสูญเสียอํานาจการควบคุมมีจํานวน 169.13 ลานบาท ไดถือเปนมูลคาเริ่มแรกของเงินลงทุนใน

บริษัทรวมน้ัน ณ วันน้ัน กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมเปล่ียนแปลงเปนจํานวน 71.29 ลานบาท  

กําไรสะสมเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 204.36 ลานบาท และรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจํานวน 87.68 ลานบาท 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  เงินปนผลรับ 

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

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอยทางตรง                       

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง       

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศน 

รายการวิทยุ และ

ใหบริการโฆษณาผานสื่อ

โทรทัศน วิทยุและ สื่อ

รูปแบบใหม 71.45 71.45  535,437 535,437  989,589  989,589  (695,000)  (542,000)  294,589  447,589  -  - 

บริษัท เนชั่น อินเตอร     

เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) 

นําเขา ผลิตและจําหนายสื่อ

สิ่งพิมพของในประเทศ

และตางประเทศ ผลิต

รายการโทรทัศน และ

ใหบริการโฆษณาผานสื่อ

โทรทัศน สื่อดิจิตอล และ

การบริหารลิขสิทธิ์  - 71.04  - 170,048  -  316,377  -  -  -  316,377  -  - 

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค 

จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย

หนังสือพิมพฉบับ

ภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 99.99 99.99  50,000 50,000  50,000  50,000  (50,000)  (40,000)   -  10,000  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  เงินปนผลรับ 

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

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอยทางตรง                       

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด จัดสงหนงัสือพิมพและ

สิ่งพิมพตางๆ - 99.99  - 50,000  -  50,000  -  (41,000)  -  9,000  -  - 

บริษัท คมชัดลกึ มีเดีย จํากัด ผลิตและจัดจําหนาย

หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 99.99 99.99  25,000 25,000  99,990  99,990  (99,990)  (96,392)  -  3,598  -  -   

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 

จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย

หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 99.99 99.99  25,000 25,000  25,000  25,000  -  -  25,000  25,000  -  -   

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส    

บรอดแคสต้ิง จํากัด 

ผลิตรายการโทรทัศน และ

ใหบริการโฆษณาผานสื่อ

โทรทัศน 99.93 99.93  1,500,000 1,500,000  1,499,000  1,499,000  (1,499,000)  (1,499,000)  -  -  -  - 

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด จัดต้ังมหาวิทยาลัยเอกชน

และอบรมทางดาน

วิชาการ - 90.00  - 340,000  -  306,000  -  (49,500)  -  256,500  -  - 

บริษัท ดับบลิวพีเอส     

(ประเทศไทย) จํากัด 

ผลิตหนังสือพิมพและ

หนังสือตางๆและการ

ใหบริการการพิมพ - 84.50  - 500,000  -  422,500  -  -  -  422,500  -  14,788 

รวม        2,663,579  3,758,456  (2,343,990)  (2,267,892)   319,589  1,490,564  -  14,788 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  เงินปนผลรับ 

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

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอยทางออม                       

ถือหุนผานทางบริษัท เนชั่น 

บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

 

                     

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น 

จํากัด 

ผลิตรายการโทรทัศนและ

ใหบริการโฆษณาผานสื่อ

โทรทัศน - -  800,000 800,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ถือหุนผานทางบริษัท เนชั่น 

อินเตอรเนชั่นแนล              

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน) 

 

                     

บริษัท เนชั่น โกลบอล          

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

 

นําเขา ผลิตและจําหนาย 

สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก 

เพ่ือการศึกษาและการ 

บันเทิง - -  - 200,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

บริษัทยอยทางตรงและบริษัทยอยทางออมท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอ

สาธารณชน ยกเวนบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีราคาปดอยูท่ี 0.46 บาท (2560: 1.17 บาท) มูลคายุติธรรมของ 

เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเทากับ 175.97 ลานบาท (2560: 447.59 ลานบาท)  
 

การพิจารณาการดอยคา 
 

ผูบริหารของบริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาท่ีสูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมและมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสด

ในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตอเน่ืองของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด โดยประมาณ

การตามแผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของเงินทุน 
 

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 1: เงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“NBC”) 
 

จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคายุติธรรม พบวามูลคาตามบัญชี

ของเงินลงทุนใน NBC สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 542 ลานบาท บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของ

เงินลงทุนดังกลาวจํานวน 542 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
 

ตอมาในป 2561 บริษัทไดรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวเพิ่มขึ้นจํานวน 153 ลานบาท ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ เน่ืองจากมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน NBC สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซึ่งพิจารณาจากมูลคา

ยุติธรรม  

 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 2: เงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด (มหาชน) 

(“NINE”) 

 

จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท  

จํากัด (มหาชน) โดยพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคายุติธรรมในไตรมาสท่ี 1 ป 2561 พบวามูลคาตามบัญชี

ของเงินลงทุนใน NINE สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 137 ลานบาท เน่ืองจากผลการดําเนินงานของ NINE 

จนถึงปจจุบันไมเปนไปตามประมาณการท่ีเคยคาดการณไว ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานและมูลคา

ยุติธรรมของ NINE บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 137 ลานบาท ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ จนถึงวันท่ีสูญเสียอํานาจการควบคุมใน NINE 

 

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 3: เงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (“BBB”) 

 

จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด  

โดยพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ี

คาดวาจะไดรับ พบวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน BBB สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทจึงรับรูขาดทุน

จากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวท้ังจํานวน เปนจํานวนเงิน 1,499 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

ตอมาในป 2561 ผูบริหารไดมีการพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช แลวผูบริหารพิจารณาวา 

คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนท้ังจํานวน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยังมีความเหมาะสม 

 

ขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี  

 

ขอสมมติสําคัญ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 10.99  11.82 

อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) 2.00  2.00 

 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 4: เงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด (“NNN”) 
 

จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด โดยมูลคาท่ี 

คาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ 

พบวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน NNN สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 40 ลานบาท บริษัทจึงรับรูขาดทุน

จากการดอยคาของเ งินลงทุนดังกลาวจํานวน  40 ลานบาท ในงบการเ งินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

ตอมาในระหวางป 2561 บริษัทไดรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวเพิ่มขึ้นจํานวน 10 ลานบาท  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน NNN สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

ซึ่งพิจารณาจากมูลคาจากการใช 
 

ขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี  
 

ขอสมมติสําคัญ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 9.02  9.02 

อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) 0.00  0.00 
 

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 5: เงินลงทุนในบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด (“KMM”) 
 

จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด โดยมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ พบวา

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน KMM สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของ

เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 3.60 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

ขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี  
 

ขอสมมติสําคัญ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 9.02  9.02 

อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) 0.00  0.00 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 6: เงินลงทุนในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด (“NML”) 

 

ตามท่ีกลาวไวขางตน คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด คิด

เปนมูลคารวมท้ังส้ิน 9 ลานบาท ดังน้ัน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัท NML จึงพิจารณาจาก

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย ซึ่งตํ่ากวามูลคาตามบัญชีจํานวน 41 ลานบาท บริษัทจึงรับรูขาดทุนจาก 

การดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวเพ่ิมเติมจํานวน 1 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 7: เงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด (“NU”) 

 

ตามท่ีกลาวไวขางตน คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น ยู จํากัด คิดเปน

มูลคารวมท้ังส้ิน 256.50 ลานบาท ดังน้ัน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัท NU จึงพิจารณาจาก

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย ซึ่งตํ่ากวามูลคาตามบัญชีจํานวน 49.50 ลานบาท บริษัทจึงรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาของเ งินลงทุนดังกลาวจํานวน 49.50 ลานบาท ในงบการเ งินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

อัตราคิดลดของขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชเปนอัตราโดยประมาณกอนหักภาษีเงินไดท่ีอางอิงจากอัตราดอกเบ้ีย 

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 - 30 ป ซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกันและมีกระแสเงินสดท่ีเปนสกุลเงิน

เดียวกัน ปรับปรุงดวยความเส่ียงสวนเพ่ิมท่ีสะทอนการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนท่ัวไป

และความเสี่ยงท่ีเฉพาะเจาะจงของ หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

 

ขอสมมติเหลาน้ีมาจากดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและแผนการ

ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณในอนาคตท่ีเชื่อวาสมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการ

เปล่ียนแปลงของขอมูล หรือมีขอมูลใหมท่ีชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของขอสมมติ 

และอัตราคิดลดท่ีจะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความออนไหว

ของขอสมมติตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

นอกจากน้ี ผูบริหารของบริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยอ่ืนๆท่ีมี

ขอบงชี้การดอยคา โดยมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสด

ในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับท่ีเกิดขึ้นโดยประมาณการตามแผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธี

ตนทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของเงินทุน จากการทดสอบการดอยคาดังกลาวพบวา มูลคาท่ีจะไดรับคืนของเงินลงทุน

สูงกวาหรือเทากับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทอ่ืนๆดังกลาว ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไมรับรูขาดทุนจากการ

ดอยคาในเงินลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ ดังกลาว ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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การค้ําประกัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไดนําเงินลงทุนในบริษัทยอยหลายแหงไปจํานําเพื่อเปนหลักทรัพยค้ํา

ประกันเงินกูยืมระยะสั้นกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน บุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนและสถาบันการเงิน ดังน้ี 
 

 2561  2560 

บริษัทยอย จํานวนหุน  ราคาทุน -สุทธิ  จํานวนหุน  ราคาทุน - สุทธิ 

 (พันหุน)  (พันบาท)  (พันหุน)  (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง  

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

382,024 

  

294,181 

  

382,024 

  

446,951 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) -  -  118,389  310,057 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด -  -  250  25,000 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส  

บรอดแคสต้ิง จํากัด - 

 

- 

 

149,900 

 

               - 

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด -  -  10,000  83,824 

บริษัท ดับบลิวพีเอส  

(ประเทศไทย) จํากัด - 

 

- 

 

42,250  422,500 

รวม 382,024  294,181  702,813  1,288,332 

 

นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยแหงหน่ึงท่ีถือเงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

จํากัด ไดนําเงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด จํานวน 99,997 หุน ไปจํานําเพื่อเปน

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทกับสถาบันการเงิน  

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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13 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 

ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลเก่ียวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมี

สาระสําคัญ กอนการตัดรายการระหวางกัน 

 31 ธันวาคม 2561 

 

บริษทั เนช่ัน  

บรอดแคสติ้ง 

คอรปอเรช่ัน 

 จํากัด (มหาชน)  

บริษทัยอยอ่ืน 

ที่ไมมี

สาระสําคัญ  

ตัดรายการ 

ระหวางกัน  รวม 

 (พันบาท) 

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม รอยละ 28.55       

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยหมุนเวียน 261,723       

สินทรัพยไมหมุนเวียน 936,714       

หนี้สินหมุนเวียน (103,062)       

หนี้สินไมหมุนเวียน (574,014)       

สินทรัพยสุทธ ิ 521,361       

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 148,849   (14)   (816)  148,019 
    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รายได 423,527       

กําไรสําหรับป 387,909       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 11,464       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 399,373       
        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมท่ีแบงใหกับสวนไดเสีย        

   ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 114,021  7  (35,458)  78,570 
        

งบกระแสเงินสด        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 56,872       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 7,969       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (6,389)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ 58,452       
        

เงินปนผลท่ีจายใหกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -  -  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 31 ธันวาคม 2560 

 

บริษทั เนชั่น 

บรอดแคสต้ิง  

คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)  

บริษทั เนชั่น  

อินเตอร  

เนชั่นแนล  

เอ็ดดูเทนเมนท  

จํากัด (มหาชน)  

บริษทัยอย

อื่นทีไ่มมี

สาระ 

สําคัญ  

ตัด 

รายการ 

ระหวางกัน  รวม 

 (พันบาท) 

รอยละของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม รอยละ 28.55  รอยละ 28.96       

งบแสดงฐานะการเงิน          

สินทรัพยหมุนเวียน 256,447  295,270       

สินทรัพยไมหมุนเวียน 542,076  25,967       

หนี้สินหมุนเวยีน (216,425)  (33,223)       

หนี้สินไมหมุนเวยีน (460,415)  (13,570)       

สินทรัพยสุทธิ 121,683  274,444       

มูลคาตามบญัชขีองสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 34,740  79,479  84,298  (74,513)  124,004 

  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

รายได 539,092  158,273       

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับป (916,238)  7,179       

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 58,337  -       

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม (857,901)  7,179       

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมที่แบงใหกับ 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 

 

(244,931) 

  

2,079 

  

(19,356) 

  

58,216 

  

(203,992) 

          

งบกระแสเงินสด          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (43,655)  (61,616)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน (28,413)  133,482       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  (3,702)  (477)       

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น  

(ลดลง) สุทธิ 

 

(75,770) 

  

71,389 

      

          

เงินปนผลที่จายใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม     -           -  2,713     -  2,713 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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14  เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 

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

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด บริการอินเตอรเน็ต 19.00 19.00  100,000 100,000  6,092  6,092  (6,092)  (6,092)  -  -  -  - 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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15 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    อาคารชุดและ      อาคารชุดและ   

 หมายเหตุ ที่ดิน  สวนปรบัปรงุ  รวม  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน             

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  44,678  31,145  75,823  44,678  20,006  64,684 

เพ่ิมขึ้น  -  12,149  12,149  -  12,149  12,149 

จําหนาย  -  (11,205)  (11,205)  -  (11,205)  (11,205) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560             

   และ 1 มกราคม 2561  44,678  32,089  76,767  44,678  20,950  65,628 

เพ่ิมขึ้น  -  12,069  12,069  -  12,069  12,069 

โอนจากที่ดนิ อาคาร             

   และอุปกรณ 16 -  14,608  14,608  -  6,480  6,480 

จําหนาย  -  (2,187)  (2,187)  -  (2,187)  (2,187) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561  44,678  56,579  101,257  44,678  37,312  81,990 
             

คาเส่ือมราคาและขาดทุน 

   จากการดอยคา 

 

           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  -  376  376  -  189  189 

คาเส่ือมราคาสําหรับป  -  1,600  1,600  -  1,043  1,043 

ขาดทนุจากการดอยคา  -  4,521  4,521  -  2,576  2,576 

จําหนาย   -  (385)  (385)  -  (385)  (385) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560             

   และ 1 มกราคม 2561  -  6,112  6,112  -  3,423  3,423 

คาเส่ือมราคาสําหรับป  -  1,772  1,772  -  1,214  1,214 

โอนจากที่ดนิ อาคาร             

   และอุปกรณ 16 -  1,989  1,989  -  870  870 

ขาดทนุจากการดอยคา  4,700  5,708  10,408  4,700  2,922  7,622 

จําหนาย   -  (107)  (107)  -  (107)  (107) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561  4,700  15,474  20,174  4,700  8,322  13,022 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทและบริษัทไดรับอาคารชุดและสวนปรับปรุงจากการแลกเปล่ียนดวยบริการโดยมี

มูลคารวม 12.07 ลานบาท ประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยวีธีเปรียบเทียบตลาด 

 

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 97.02 

ลานบาท และ 83.17 ลานบาท ตามลําดับ (2560: 80.45 ลานบาท และ 72.00 ลานบาท ตามลําดับ) ประเมินราคาโดย 

ผูประเมินราคาอิสระซึ่งพิจารณาตามวิธีเปรียบเทียบตลาด โดยการวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย 

เพื่อการลงทุน ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับท่ี 3 

 

การค้ําประกัน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทมูลคาตามบัญชีจํานวน 39.98 ลานบาท (2560: 44.68 

ลานบาท) ใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อบางสวนจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 19) และหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 35) 

 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    อาคารชุดและ      อาคารชุดและ   

  ที่ดิน  สวนปรับปรงุ  รวม  ที่ดิน  สวนปรับปรงุ  รวม 

  (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี             

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560  44,678  30,769  75,447  44,678  19,817  64,495 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 1 มกราคม 2561 

 

44,678  25,977  70,655  44,678  17,527  62,205 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561  39,978  41,105  81,083  39,978  28,990  68,968 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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16  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 

 งบการเงินรวม 

           เครื่องตกแตง       

       เครื่องจักร  อุปกรณที ่  ติดตั้ง และ    สินทรัพย   

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  และ  ใชในการ  เครื่องใช    ระหวางกอสราง   

 หมายเหต ุ สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม                  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 590,354  584,143  155,810  847,913  393,459  279,995  87,522  3,594  2,942,790 

เพ่ิมขึ้น -              -  1,033  2,130  2,836  1,662  1,419  888  9,968 

สวนเกินทุนจากการตีราคา          204,927              -         -  -               -  -  -                     -      204,927 

โอน -              -               -  -  2,960  -  -  (2,960)  - 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -  (1,526)  (24,006)  (5)  (11,778)  (15,286)  (5,016)  -  (57,617) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  

   และ 1 มกราคม 2561 795,281  582,617  132,837  850,038  387,477  266,371  83,925  1,522  3,100,068 

เพ่ิมขึ้น               -              -  11,311  -  29,456  6,059  14,918  -  61,744 

โอนไปอสังหาริมทรัพย                  

   เพ่ือการลงทุน 15 -  (14,608)               -  -               -  -  -  -  (14,608) 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -  (6,946)  (32,741)  -  (104,113)  (12,797)  (36,940)  -  (193,537) 

โอนออกจากการสูญเสีย 

   อํานาจควบคุมในบรษิัทยอย 12 (412,493)  (531,040)  (47,377)  (848,402)  (20,285)  (34,279)  (15,727)  (1,522)  (1,911,125) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 382,788  30,023  64,030  1,636  292,535  225,354  46,176  -  1,042,542 
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 งบการเงินรวม 

           เครื่องตกแตง       

       เครื่องจักร  อุปกรณที ่  ติดตั้งและ    สินทรัพย   

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  และ  ใชในการ  เครื่องใช    ระหวางกอสราง   

 หมายเหต ุ สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

คาเส่ือมราคาและขาดทุนจาก   (พันบาท) 

   การดอยคา                  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 10,600  314,195  76,435  525,438  228,650  251,835  47,156  -  1,454,309 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 805  30,850  20,351  46,618  48,272  13,316  14,436  -  174,648 

ขาดทนุจากการดอยคา 38,000  5,000  133  -  6,772  1,445            -  -  51,350 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -  (1,098)  (12,118)  (5)  (10,896)  (15,207)  (3,500)  -  (42,824) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  

   และ 1 มกราคม 2561 49,405  348,947  84,801  572,051  272,798  251,389  58,092  -  1,637,483 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 114  20,446  9,386  40,275  38,663  3,974  8,753  -  121,611 

ขาดทนุจากการดอยคา 51,500  -  -  -  -  -  -  -  51,500 

โอนไปอสังหาริมทรัพย                  

   เพ่ือการลงทุน 15 -  (1,989)  -  -  -  -  -  -  (1,989) 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -  (4,642)  (24,437)  -  (60,123)  (10,144)  (29,215)  -  (128,561) 

โอนออกจากการสูญเสีย 

   อํานาจควบคุมในบรษิัทยอย 12 (10,950)  (350,109)  (20,214)  (610,962)  (14,700)  (27,952)  (9,718)  -  (1,044,605) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 90,069  12,653  49,536  1,364  236,638  217,267  27,912  -  635,439 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

           

เครื่อง

ตกแตง       

 ที่ดินและ  อาคารและ  

สวน

ปรับปรุง  เครื่องจักรและ  

อุปกรณที ่

ใชในการ  

ติดตั้งและ

เครื่องใช    

สินทรัพย 

ระหวางกอสราง   

 สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี                  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของกลุมบรษิัท 579,754  269,948  79,375  322,475  164,809  27,653  40,366  3,594  1,487,974 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  -  507  -  -  507 

 579,754  269,948  79,375  322,475  164,809  28,160  40,366  3,594  1,488,481 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ                      

   1 มกราคม 2561                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของกลุมบรษิัท 745,876  233,670  48,036  277,987  114,679  14,982  25,833  1,522  1,462,585 

                  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของกลุมบรษิัท 292,719  17,370  14,494  272  55,897  8,087  18,264  -  407,103 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

83 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           เครื่องตกแตง       

       เครื่องจักร  อุปกรณที่ใช  ติดตั้ง และ    สินทรัพย   

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  และ  ในการ  เครื่องใช    ระหวางกอสราง   

 หมายเหต ุ สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม                  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 342,532  39,092  72,766  1,635  76,584  186,451  51,200  -  770,260 

เพ่ิมขึ้น -          -       -  -  1,500  1,093  1,419  -  4,012 

สวนเกินทุนจากการตีราคา 40,256          -       -  -          -               -           -  -  40,256 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -                -  (4,906)  -  (602)  (6,238)           -  -  (11,746) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  

   และ 1 มกราคม 2561 382,788  39,092  67,860  1,635  77,482  181,306  52,619  -  802,782 

เพ่ิมขึ้น -  -  -  -         -  2,428  2,197  -  4,625 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเพ่ือ                  

   การลงทุน 15         -  (6,480)  -  -  -  -  -  -  (6,480) 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -          (4,251)  (28,626)  -  (77,482)  (6,055)  (36,940)  -  (153,354) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 382,788  28,361  39,234  1,635       -  177,679  17,876  -  647,573 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           เครื่องตกแตง        

       เครื่องจักร  อุปกรณที่ใช  ติดตั้ง และ    สินทรัพย   

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  และ  ในการ  เครื่องใช    ระหวางกอสราง   

 หมายเหต ุ สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเส่ือมราคาและขาดทุนจาก                     

   การดอยคา                  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 341  7,738  34,509  1,037  28,347  175,673  33,270  -  280,915 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 113  1,786  12,032  164  15,211  5,974  7,806  -  43,086 

ขาดทนุจากการดอยคา 38,000  5,000               -       -         -          -       -  -  43,000 

จําหนาย / ตัดจําหนาย                  -  -  (2,782)       -  (377)  (6,213)      -  -  (9,372) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  

   และ 1 มกราคม 2561 38,454  14,524  43,759  1,201  43,181  175,434  41,076  -  357,629 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 114  1,762  7,550  163  7,347  2,702  3,550  -  23,188 

ขาดทนุจากการดอยคา         51,500          -  -       -               -               -  -  -  51,500 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเพ่ือ                  

   การลงทุน 15            -  (870)  -       -               -               -  -  -  (870) 

จําหนาย / ตัดจําหนาย                 -         (547)  (24,368)       -  (50,528)  (5,282)      (29,215)  -  (109,940) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 90,068  14,869  26,941  1,364          -  172,854  15,411  -  321,507 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           เครื่องตกแตง        

         อุปกรณที่ใช  ติดตั้ง และ    สินทรัพย   

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  เครื่องจักรและ  ในการ  เครื่องใช    ระหวางกอสราง   

 สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี                  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของบรษิัท 342,191  31,354  38,257  598  48,237  10,271  17,930  -  488,838 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  -  507  -  -  507 

 342,191  31,354  38,257  598  48,237  10,778  17,930  -  489,345 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560                  

   และ 1 มกราคม 2561                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของบรษิัท 344,334  24,568  24,101  434  34,301  5,872  11,543  -  445,153 

                  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของบรษิัท 292,720  13,492  12,293  271  -  4,825  2,465  -  326,066 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคา

เต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 320.81 ลานบาท และ 179.62 ลานบาท 

ตามลําดับ (2560: 466.04  ลานบาท และ 189.28 ลานบาท ตามลําดับ)  
 

การค้ําประกัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทมูลคาตามบัญชีจํานวน 235.00 ลานบาท (2560: 

750.82 ลานบาท และ 354.05 ลานบาท ตามลําดับ) ใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อบางสวนจากสถาบันการเงิน

แหงหน่ึง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19) และหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง (ดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 35) 
 

การตีราคาใหม 
 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทและบริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการวัดมูลคาภายหลังการ

รับรูรายการของท่ีดินจากวิธีราคาทุนเปนวิธีการตีราคาใหม มูลคายุติธรรมของท่ีดินท่ีไดรับการประเมินของกลุม

บริษัทและบริษัทมีจํานวน 741.97 ลานบาท และ 344.27 ลานบาท ตามลําดับ มูลคาตามบัญชีของท่ีดินดังกลาวมี

จํานวน 537.04 ลานบาท และ 304.01 ลานบาท ตามลําดับ มูลคายุติธรรมของท่ีดินดังกลาวประเมินโดยผูประเมิน

อิสระโดยใชวิธีเปรียบเทียบตลาด  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มูลคายุติธรรมของท่ีดินท่ีไดรับการประเมินของกลุมบริษัทและบริษัทคงเหลือจํานวน 

344.27 ลานบาท โดยมีมูลคาตามบัญชีของท่ีดินดังกลาวคงเหลือจํานวน 291.02 ลานบาท 
 

การวัดมูลคายุติธรรม 

 

ลําดับชั้นมูลคายุติธรรม  
 

มูลคายุติธรรมของท่ีดินถูกประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพ 

ท่ีเหมาะสมและมีประสบการณในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทดังกลาว  
 

การวัดมูลคายุติธรรมของท่ีดินถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับท่ี 3 จากเกณฑขอมูลท่ีนํามาใช 

ในเทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรม  
 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญ  
 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรมของท่ีดินแสดงใน

ตารางดังตอไปน้ี 
 

 

การพิจารณาการดอยคา 
 

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 

2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจําหนายท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัท โดยมูลคาท่ีจะไดรับคืนของสินทรัพย

ดังกลาว ซึ่งพิจารณาจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายตํ่ากวามูลคาสุทธิทางบัญชีจํานวน 51.5 ลานบาท 

บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 51.5 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 และวันท่ี 16 มกราคม 2561 คณะกรรมการของ

บริษัทมีมติเห็นชอบใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการจําหนายทรัพยสินเพื่อปรับ

โครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท โดยกําหนดราคาพื้นฐานท่ีจะใชเปนเง่ือนไขในการประกวดราคาสําหรับท่ีดินและ

สิ่งปลูกสรางของบริษัทเปนราคาเดียวกันกับราคาประเมินตามความเห็นของผูประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งพบวาราคา

ประเมินมีมูลคาตํ่ากวามูลคาสุทธิทางบัญชีของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางจํานวน 43 ลานบาท บริษัทจึงรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาวจํานวน 43 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
 

นอกจากน้ี ผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยท่ีเก่ียวของกับใบอนุญาต โดยมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการ

คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยจนถึงวันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ โดยประมาณการ

ตามแผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของเงินทุน (ขอมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกับการดอยคาแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17) 

เทคนิคการประเมินมูลคา 

ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได 

ที่มีนัยสําคัญ 

ความสัมพันธระหวางขอมูลที่ 

ไมสามารถสังเกตไดทีมี่นัยสําคัญ 

และการวัดมูลคายุติธรรม 

วิธีการเปรียบเทียบกับขอมูลตลาด ราคาตลาดท่ีเสนอขายและเสนอซื้อ

จริงของสินทรัพยเปรียบเทียบท่ี

คลายคลึงกันและอยูในบริเวณ

ใกลเคียงกัน 

มูลคายุติธรรมท่ีประมาณการไวจะ

เพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาตอ

พื้นท่ีสูงขึ้น (ลดลง) 
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17 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 

 

 งบการเงินรวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 3,135,672 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 3,135,672 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 3,135,672 

  

คาตัดจําหนายและขาดทุนจากการดอยคา  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 561,501 

คาตัดจําหนายสําหรับป 178,632 

ขาดทุนจากการดอยคา 1,346,250 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 2,086,383 

คาตัดจําหนายสําหรับป 92,756 

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา (1,130,363) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,048,776 

  

มูลคาสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,574,171 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 1,049,289 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,086,896 
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เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (“คสช.”) ออกคําสั่งท่ี 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทา

ผลกระทบตอผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกอบกับมาตรา 44 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มีคําสั่งสําคัญดังตอไปน้ี 

 

1) ใหผูไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“ผูรับใบอนุญาต”) รายใดท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือต้ังแตงวดท่ีหาเปนตนไป 

 ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามคําสั่ง คสช. ท่ี 76/2559 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 

เรื่อง มาตรการสงเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชนสาธารณะ แจงเปนหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) เพื่อขอพักชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือ 

โดยกําหนดระยะเวลาการพักชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตองไมเกินสามปนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงาน กสทช. เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 บริษัทยอยและบรษัิทยอยทางออมไดรับหนังสืออนุญาตให

พักชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวดังกลาว 

 

2) ให กสทช. และสํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ แลวแตกรณี จัดใหมีการสนับสนุน

คาใชจายในการเชาใชโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ใหกับผูรับ

ใบอนุญาต เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละหาสิบของคาเชาใชโครงขายโทรทัศนดังกลาวเปนระยะเวลา

ยี่สิบสี่เดือน นับแตวันท่ีคําสั่งน้ีมีผลใชบังคับ 
 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน 

การเชาใชโครงขายโทรทัศน ประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามคําสั่ง คสช. ดังกลาวและ

บันทึกบัญชีในบัญชี “รายไดอ่ืน” เปนจํานวนเงิน 24.50 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (2560: ไมมี) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมมียอดคงเหลือของหนังสือค้ําประกันจากสถาบัน

การเงินท่ีวางไวเพื่อค้ําประกันการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตสวนท่ีเหลือใหกับกสทช. จํานวน 1,499 ลานบาท 

(2560: 1,499 ลานบาท) ตอมาเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับคืนหนังสือค้าํ

ประกันท่ีวางไวดังกลาวจากสํานักงาน กสทช. จํานวน 1,175 ลานบาท เน่ืองมาจากคําสั่งท่ี 4/2562 ของ คสช. ตามท่ี

กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37  
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การพิจารณาการดอยคา 

  

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมดังกลาวไดมี

การทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของใบอนุญาตและสินทรัพยท่ีเก่ียวของกับใบอนุญาต โดยมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาท่ีสูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการจําหนายและมูลคาจากการใช 

โดยมูลคาจากการใชวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยจนถึงวันท่ี

ใบอนุญาตหมดอายุ โดยประมาณการตามแผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉล่ีย 

ถวงนํ้าหนักของเงินทุน 

 

ขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณการมูลคาจากการใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

ขอสมมติสําคัญ งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 10.99  11.82 - 12.64 

อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) 2.00 - 3.00   2.00 - 2.20 

 

อัตราคิดลดท่ีใชเปนอัตราโดยประมาณกอนหักภาษีเงินไดท่ีอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 11 ป 

ซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกันและมีกระแสเงินสดท่ีเปนสกุลเงินเดียวกัน ปรับปรุงดวยความเสี่ยงสวน

เพิ่มท่ีสะทอนการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนท่ัวไปและความเสี่ยงท่ีเฉพาะเจาะจงของหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

 

ขอสมมติเหลาน้ีมาจากดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม และอยูบนพื้นฐานของ

ประสบการณในอดีตและแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณในอนาคตท่ีเชื่อวาสมเหตุสมผลในสถานการณ

ปจจุบัน โดยหากมีการเปล่ียนแปลงของขอมูล หรือมีขอมูลใหมท่ีชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอ 

การเปล่ียนแปลงของขอสมมติและอัตราคิดลดท่ีจะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  

คิดลด ตลอดจนความออนไหวของขอสมมติตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
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หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 1: ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน ในหมวดหมูทั่วไป 

แบบความคมชัดปกติของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด 

 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผูบริหารไดทดสอบการดอยคาของใบอนุญาตและสินทรัพยท่ีเก่ียวของ

กับใบอนุญาต โดยพิจารณาจากมูลคาการใช พบวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 1  

สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

  (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอยคา    

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน   785,510 

สินทรัพยไมมีตัวตน   62,320 

สินคาคงเหลือ   7,990 

อาคารและอุปกรณ   8,350 

รวม   864,170 

 

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (“คสช.”) ออกคําสั่งท่ี 4/2562 

เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ในการน้ี บริษัท แบงคอก  

บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ไดยื่นความประสงคขอคืนใบอนุญาตแกกสทช.และไดรับอนุมัติเห็นชอบการคืนชอง

ดังกลาว ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ท้ังน้ี กลุมบริษัทพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคายุติธรรมหักตนทุน

ในการจําหนาย ซึ่งคือเงินชดเชยท่ีจะไดรับจาก กสทช. ตามท่ีระบุในหนังสือชี้แจงอนุมัติการจายคาชดเชยเม่ือวันท่ี 

26 กรกฎาคม 2562 หักคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นจากการคืนใบอนุญาต ผูบริหารพบวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนสูงกวา

มูลคาตามบัญชี ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของใบอนุญาตในงบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 643.66 ลานบาท 
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หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 2: ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน ในหมวดหมู

ขาวสารและสาระของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด 
 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผูบริหารไดทดสอบการดอยคาของใบอนุญาตและสินทรัพยท่ีเก่ียวของ

กับใบอนุญาต โดยพิจารณาจากมูลคาจากการใช พบวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 2  

สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 ดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

  (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอยคา    

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน   560,740 

สินทรัพยไมมีตัวตน   6,660 

รวม   567,400 

 

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (“คสช.”) ออกคําสั่งท่ี 4/2562 

เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ในการน้ี บริษัท เอ็นบีซี  

เน็กซ วิชั่น จํากัด ไมมีความประสงคจะคืนใบอนุญาต ดังน้ันบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด จึงไดรับยกเวน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนการสนับสนุนคาใชจายในการเชาใชโครงขายโทรทัศนและประโยชนอ่ืนๆ  

ในการน้ี ผูบริหารไดทดสอบการดอยคาของใบอนุญาตและสินทรัพยท่ีเก่ียวของกับใบอนุญาตโดยพิจารณามูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใชรวมประโยชนท่ีไดรับตามประกาศของ คสช. ขางตน ผูบริหารพบวามูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชี ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของ

ใบอนุญาตในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 486.70 ลานบาท 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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18 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม -  104,000  (8,051)  (57,913) 

การหักกลบรายการของภาษี -  (26,683)  -  26,683 

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  -  77,317  (8,051)  (31,230) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม -  18,203  (8,051)  (8,451) 

การหักกลบรายการของภาษี -  (8,451)  -  8,451 

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ -  9,752  (8,051)  - 
 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2561  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2561 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 8,876  (8,876)  -  - 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1                   (1)  -  - 

สินคาคงเหลือ 3,157  (3,157)  -  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,941  (6,941)  -  - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 26,662  (26,662)  -  - 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ 

   ประกอบกิจการโทรทัศน 40,646  (40,646)     

ยอดขาดทุนยกไป 17,717  (17,717)  -  - 

รวม 104,000  (104,000)  -  - 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (57,513)  49,462  -  (8,051) 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (400)  400  -  - 

รวม (57,913)  49,862  -  (8,051) 

        

สุทธ ิ   (54,138)  -   

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2560  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 10,706  (1,830)  -  8,876 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,058  -  (1,057)  1 

สินคาคงเหลือ 11,057  (7,900)  -  3,157 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 7,082  (141)  -  6,941 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 32,574  (5,912)  -  26,662 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ 

   ประกอบกิจการโทรทัศน 44,325  (3,679)  -  40,646 

ยอดขาดทุนยกไป 19,648  (1,931)  -  17,717 

รวม 126,450  (21,393)  (1,057)  104,000 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (35,073)  (2,564)  (19,876)  (57,513) 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (233)  (167)  -  (400) 

รวม (35,306)  (2,731)  (19,876)  (57,913) 

        

สุทธ ิ   (24,124)      (20,933)   

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2561  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 2,560  (2,560)             -  - 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1            (1)    -  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,941  (6,941)             -  - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 8,701  (8,701)             -  - 

รวม 18,203  (18,203)             -  - 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี                                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (8,051)  -       -       (8,051) 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (400)  400            -   - 

รวม (8,451)  400            -       (8,051) 

        

สุทธ ิ 9,752  (17,803)              -           (8,051) 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2560  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 3,803  (1,243)  -  2,560 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,058  -  (1,057)  1 

สินคาคงเหลือ 568  (568)  -  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 7,082  (141)  -  6,941 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 9,537  (836)  -  8,701 

รวม 22,048  (2,788)  (1,057)  18,203 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (462)  462  (8,051)  (8,051) 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (233)  (167)  -  (400) 

รวม (695)  295  (8,051)  (8,451) 

        

สุทธ ิ 21,353  (2,493)  (9,108)  9,752 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปน้ี   

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา 6,186  4,148  40,545  20,669 

ลูกหน้ีอ่ืน        7,392  12,748  47,584  150,539 

สินคาคงเหลือ 1,689  5,198               24  - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  468,798  453,578 

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 954  603  954  603 

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,218  1,218  -  - 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2,986  904  2,040  515 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 20,570  10,270  18,900  8,600 

สินทรัพยไมมีตัวตน 2,076  13,796  -  - 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบ        

   กิจการโทรทัศน 43,177  269,250  -  - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 20,700  -  4,685  - 

ยอดขาดทุนยกไป  839,238  707,269  238,188  174,777 

รวม 946,186  1,025,404  821,718  809,281 

 

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในป 2562 - 2566 ผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีท่ียังไมสิ้นอายุตามกฎหมายเก่ียวกับ  

ภาษีเงินไดปจจุบันน้ัน กลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเน่ืองจากยัง 

ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีได 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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19 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร         

   สวนท่ีไมมีหลักประกัน  91,684  95,712  91,684  82,579 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน         

   สวนท่ีมีหลักประกัน  -  200,000  -  200,000 

   สวนท่ีไมมีหลักประกัน  528,363  568,962  528,363  518,606 

  528,363  768,962  528,363  718,606 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน         

    จากสถาบันการเงิน  620,047  864,674  620,047  801,185 

 
        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป         

   สวนที่มีหลักประกัน  187,167  156,000  187,167  156,000 

 
        

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคล         

   ท่ีเก่ียวของกัน         

   สวนท่ีมีหลักประกัน 5 69,294  68,695  69,294  68,695 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัท         

   หลักทรัพยจัดการกองทุน         

   สวนท่ีมีหลักประกัน  254,234  395,460  254,234  395,460 

   สวนท่ีไมมีหลักประกัน  -  89,345  -  89,345 

  254,234  484,805  254,234  484,805 

เงินกูยืมระยะส้ัน  323,528  553,500  323,528  553,500 

 
        

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียระยะส้ัน  1,130,742  1,574,174  1,130,742  1,510,685 
         

         



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

สวนที่ไมหมุนเวียน         

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         

   สวนที่มีหลักประกัน  -  47,000  -  47,000 

         

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียไมหมุนเวียน  -  47,000  -  47,000 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดภายในหน่ึงป  1,130,742  1,574,174  1,130,742  1,510,685 

ครบกําหนดหลังจากหน่ึงป แตไมเกินหาป -  47,000  -  47,000 

รวม 1,130,742  1,621,174  1,130,742  1,557,685 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสวนท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเปนสินทรัพยดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

มูลคาตามบัญชี        

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณ 235,000  706,143  235,000  309,371 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 39,978  44,678  39,978  44,678 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 463,312  1,288,332  473,617  1,288,332 

รวม 738,290  2,039,153  748,595  1,642,381 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

101 
 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและแหลงอื่น 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทและบริษัทมีสัญญากูยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแหงจํานวน 

528.36 ลานบาท (2560: 768.96 ลานบาท และ 718.61 ลานบาท ตามลําดับ) เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกันและมี

ดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3.65 - รอยละ 13.00 ตอป (2560: รอยละ 2.90 - รอยละ 11.00 ตอป) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญากูยืมเงินระยะสั้นกับบุคคลและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหลายแหง

จํานวน 254.23 ลานบาท (2560: 484.81 ลานบาท) โดยเงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวแลกเงิน มีกําหนดชําระคืน 1 - 3 เดือน 

และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.00 - รอยละ 15.00 ตอป (2560: รอยละ 6.00 - รอยละ 15.00 ตอป) ท้ังน้ีบริษัทไดนําเงิน

ลงทุนในบริ ษัทยอยและบริ ษัทรวมหลายแหงไปจํานํา เพื่อ เปนหลักทรัพยค้ํ าประกันเ งินกูยืมดังกล าว  

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 และ 12) 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวน 300  

ลานบาท เพื่อใชในเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราเงินกูยืมขั้นตํ่า  

(Minimum Loan Rate) ลบดวยรอยละหน่ึง (MLR - 1%) และมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 3 ป 

นับแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2562 ตอมาเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561 บริษัทไดทําสัญญาฉบับแกไข

เพิ่มเติมสําหรับเงินกูยืมเงินดังกลาว โดยจะชําระคืนต้ังแตเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562 ท้ังน้ี บริษัทมี

ขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูยืมไดแก การดํารงอัตราสวนของหน้ีสิน

รวมตอผูถือหุน และการดํารงสัดสวนความสามารถในการชําระหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมสามารถ

ดํารงอัตราสวนทางการเงินดังกลาวได อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2562 บริษัทไดทําสัญญาฉบับแกไข

เพิ่มเติม โดยจะตองจายชําระเฉพาะดอกเบ้ียจากเงินกูยืมดังกลาวเปนรายเดือนต้ังแตเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน

กันยายน 2562 และจายชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียท่ีคางชําระท้ังหมดในเดือนตุลาคม 2562 

 

เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกูยืมดังกลาวมี 

ยอดคงเหลือจํานวน 187.17 ลานบาท (2560: 203 ลานบาท) 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  1256  กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 49.11  

ลานบาท และ 48.37 ลานบาท ตามลําดับ (2560: 709.06 ลานบาท และ 599.44 ลานบาท ตามลําดับ)  

 

การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

 

หมายเหตุ 

 งบการเงินรวม  

 

 

เงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคาร  เงินกูยืมอ่ืน  รวม 

   (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   95,712  1,525,462  1,621,174 

การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน   14,033  (436,404)  (422,371) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการสูญเสียอํานาจ 

การควบคุมในบริษัทยอย 10  (18,061)  (50,000)  (68,061) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   91,684  1,039,058  1,130,742 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

เงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคาร  เงินกูยืมอ่ืน  รวม 

   (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   82,579  1,475,106  1,557,685 

การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน   9,105  (436,048)  (426,943) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   91,684  1,039,058  1,130,742 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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20  เจาหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน                     5 38,216  -  569,038  1,332,737 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  174,388  105,024  11,540  8,637 

รวม  212,604  105,024  580,578  1,341,374 
 

21 คาใชจายคางจาย 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน                     5 -  -  14,518  19,474 

         

บุคคลหรอืกิจการอื่น         

คาใชจายสํานักงานคางจาย  66,216  58,582  54,726  34,912 

คาตอบแทนการขายคางจาย  40,230  50,104  3,880  26,125 

ประมาณการหน้ีสินคางจาย  15,957  6,297  2,269  5,991 

สวนแบงรายไดคางจาย  14,654  9,148       -       - 

คาปรับจากการจายชําระคาเชาใช 

   โครงขายลาชาคางจาย  14,156  2,065         -        - 

คาผลิตรายการคางจาย  13,427  14,386       -       - 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ         

   กิจการกระจายเสียงหรือ         

   โทรทัศนรายปคางจาย  7,526  9,551  -  - 

คาลิขสิทธ์ิคางจาย  1,971  10,813  -  - 

อ่ืนๆ  6,350  5,551  1,125  3,780 

  180,487  166,497  62,000  70,808 

         

รวม  180,487  166,497  76,518  90,282 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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22 คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 

 
คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจายแก กสทช. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน  มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน 

 ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน  ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน 

 ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย  ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป -  -  -  323,800  (25,836)  297,964 

ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป            

   แตไมเกินหาป 911,400  (46,353)  865,047  1,175,200  (43,981)  1,131,219 

ครบกําหนดชําระหลังหาป 587,600  (3,839)  583,761  -  -  - 

รวม 1,499,000  (50,192)  1,448,808  1,499,000  (69,817)  1,429,183 

 

การเปล่ียนแปลงของคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2561  2560 

  (พันบาท) 

มูลคาปจจุบัน ณ 1 มกราคม  1,429,183  1,714,139 

จายชําระคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี  -  (323,800) 

ดอกเบ้ียจาย 31 19,625  38,844 

มูลคาปจจุบัน ณ 31 ธนัวาคม  1,448,808  1,429,183 

 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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23 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 103,501  137,980  23,423  43,507 

        

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็        

รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 13,682  (28,915)  3,490  (4,120) 
        

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก        

   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในระหวางป (12,512)  111  (6,193)  - 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตาม        

   หลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรู 128,936  141,448  41,666  47,859 

 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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โครงการผลประโยชนที่กาํหนดไว 

 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก 

 ความเสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย  

 

การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม   137,980  167,253  43,507  47,685 
         

รับรูในกําไรขาดทุน         

ตนทุนบริการปจจุบัน  9,963  10,701  2,463  2,923 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน  3,719  3,837  1,027  1,207 

กําไรจากการลดขนาดโครงการ  -  (43,453)  -  (8,250) 

  13,682  (28,915)  3,490  (4,120) 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการ         

   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (12,512)  111  (6,193)             - 

  (12,512)  111  (6,193)  - 

อื่นๆ         

โอนออก  -  -  (17,381)  (58) 

โอนออกจากการสูญเสียอํานาจควบคุม 

   ในบริษัทยอย 

 

(35,649)  -               -             - 

ผลประโยชนจาย  -  (469)               -             - 

  (35,649)  (469)  (17,381)  (58) 

 
 

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   103,501  137,980  23,423  43,507 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เกิดขึ้นจาก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ขอสมมติดานประชากรศาสตร 745  49  218  - 

ขอสมมติทางการเงิน 6,412  559  1,454  - 

การปรับปรุงจากประสบการณ (19,669)   (497)  (7,865)  - 

รวม (12,512)   111  (6,193)  - 

 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ีย 

ถวงนํ้าหนัก) ไดแก 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 1.76 - 4.16  2.9 - 3.9  1.76 - 4.16  2.9 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 8.0  4.0 - 7.0  4.0 - 8.0  4.0 - 7.0 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 2.0  - 22.0  2.0  - 20.0  2.0  - 22.0  2.0  - 20.0 

 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปน 14 ป 

 (2560: 15 ป)  

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การวิเคราะหความออนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได

อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการ

ผลประโยชนเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (10,078)  11,616  (2,247)  2,583 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 

   (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 11,293  (10,009)  2,512  (2,231) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  

   (เปล่ียนแปลงรอยละ 20) (7,911)  9,057  (1,724)  1,924 

อัตรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (304)  334  (64)  70 

        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560        

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (11,674)  13,475  (4,176)  4,802 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 

   (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 15,917  (13,895)  5,626  (4,922) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  

   (เปล่ียนแปลงรอยละ 20) (11,440)  13,373  (4,024)  4,638 

อัตรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (680)  759  (230)  256 

 

แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการ

ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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24 ทุนเรือนหุน 

 

 มูลคาหุน 2561  2560 

 ตอหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

- หุนสามัญ 0.53 5,025,608  2,663,572  5,025,608  2,663,572 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

- หุนสามัญ 0.53 5,025,608  2,663,572  5,025,608  2,663,572 

         

หุนที่ออกและชําระแลว         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

- หุนสามัญ 0.53 4,067,848  2,155,959  4,067,848  2,155,959 

ออกหุนใหตามสิทธิ 0.53 123    65      -    - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

- หุนสามัญ 0.53 4,067,971  2,156,024  4,067,848  2,155,959 

 

สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน

น้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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25 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
 

1) ใบสําคัญแสดงสิทธิ NMG-WB 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 82,387,015 หนวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันท่ีท่ีออกและเสนอขาย 

เสนอขายใหกับ  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

   บริษัทยอย 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  82,387,015 หนวย 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 

ราคาในการใชสิทธิ  1 บาท ตอหุนสามัญ 

ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ 

   แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
 

มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตขอสมมติ 

ทางการเงิน ดังน้ี 
 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 1.61 

ราคาใชสิทธิ (บาท) 1.00 

ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 83.94 

ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 

อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลัง 3 ป รอยละ 0.00 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 
 

โครงการดังกลาวมีเง่ือนไขในการจองซื้อ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทและ/

หรือบริษัทยอย ณ วันท่ีมีการใชสิทธิในแตละครั้ง 
 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ใน

การใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายการเคล่ือนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิ NMG-WB ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 จํานวน    จํานวน   

 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25,408  30,743  20,709  25,057 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 5,966  7,219  12,402  13,181 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (5,683)  (6,876)  (8,703)  (7,495) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ (25,691)  (31,086)        -              - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     -  -  24,408  30,743 

 

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ NMG-W3 

 

ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ NMG-W3 ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

 

 

 

หมดอายุ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

 (ลานหนวย) (บาท / หุน)  

      19 มิถุนายน 

903.6 - (0.1) (903.5) - 1 2561 

  

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2560 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

 

 

 

หมดอายุ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

 (ลานหนวย) (บาท / หุน)  

      19 มิถุนายน 

903.6 - - - 903.6 1 2561 

 

3) ใบสําคัญแสดงสิทธิ NINE-WA 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทยอย (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน)”) ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทยอยของบริษัทยอย 

จํานวน 4,250,000 หนวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันท่ีท่ีออกและเสนอขาย 

เสนอขายใหกับ  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

   บริษัทยอย 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  4,250,000 หนวย 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 

ราคาในการใชสิทธิ  4 บาท ตอหุนสามัญ 

ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ 

   แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Schole Model ภายใตขอสมมติ  

ทางการเงิน ดังน้ี 
 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 4.74 

ราคาใชสิทธิ (บาท) 4.00 

ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 81.75 

ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 

อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลัง 3 ป รอยละ 2.93 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 
 

โครงการดังกลาวมีเง่ือนไขในการจองซื้อ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทยอย

และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทยอย ณ วันท่ีมีการใชสิทธิในแตละครั้ง 
 

บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทยอยไดแจงเ ง่ือนไขและ 

ขอตกลงตางๆ ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทยอย

ของบริษัทยอย 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบสําคัญสิทธิแสดงสิทธิ NINE-WA ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 จํานวน    จํานวน   

 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,538  2,994  1,492  2,957 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 220  428  406  645 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป -  -  (360)  (608) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ (1,758)  (3,422)  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  1,538  2,994 

 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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4) ใบสําคัญแสดงสิทธิ NINE-W1 

 

ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ NINE-W1 ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

 

 

 

หมดอายุ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

 (ลานหนวย) (บาท / หุน)  

      11 กรกฎาคม 

84.96 - (1) (83.96) - 4 2561 

 

 งบการเงินรวม  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2560 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

 

 

 

หมดอายุ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

 (ลานหนวย) (บาท / หุน)  

      11 กรกฎาคม 

84.96 - - - 84.96 4 2561 
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5) ใบสําคัญแสดงสิทธิ NBC-WB 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทยอย (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”) 

ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 8,798,905 หนวย โดยมี 

รายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันท่ีท่ีออกและเสนอขาย 

เสนอขายใหกับ  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรอื

บริษัทยอย 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  8,798,905 หนวย 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 

ราคาในการใชสิทธิ  3 บาท ตอหุนสามัญ 

ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของแต

ละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 

 

มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตขอสมมติ 

ทางการเงิน ดังน้ี 
 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 3.62 

ราคาใชสิทธิ (บาท) 3.00 

ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 49.69 

ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 

อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลัง 3 ป รอยละ 5.31 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 

 

โครงการดังกลาวมีเง่ือนไขในการจองซื้อ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทยอย

และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทยอย ณ วันท่ีมีการใชสิทธิในแตละครั้ง 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทยอยไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ 

ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทยอยของบริษัทยอย 

 

รายการเคล่ือนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิ NBC-WB ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
  

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 จํานวน    จํานวน   

 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,830  1,608  2,273  1,998 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 376  330  1,376  919 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (128)  (112)  (1,819)  (1,309) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ (2,078)  (1,826)  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  1,830  1,608 

 

6) ใบสําคัญแสดงสิทธิ NBC-W1 

  

ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ NBC-W1 ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

  

 งบการเงินรวม  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

 

 

 

หมดอายุ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

 (ลานหนวย) (บาท / หุน)  

      11 กรกฎาคม 

177 - - (177) - 3 2561 
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 งบการเงินรวม  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2560 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

 

 

 

หมดอายุ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ียังไมไดใช  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

 (ลานหนวย) (บาท / หุน)  

      11 กรกฎาคม 

177 - - - 177 3 2561 

 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1.25 ลานบาท และ 0.34 ลานบาท ตามลําดับ (2560: 5.27 ลานบาท 

และ 5.69 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

26 สํารอง 
 

สํารองประกอบดวย 
 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย     
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

 

ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวม 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระท่ังมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหม 

 

ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหมแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวมของ 

การเปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีแสดงในงบการเงินดวยการตีราคาใหมจนกระท่ังมี

การขายหรือจําหนาย 

 

การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง 

 

การเคล่ือนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

 

27 สวนงานดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทมีสวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน

ธุรกิจท่ีสําคัญน้ีผลิตสินคาและใหบริการท่ีแตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทาน

รายงานการจัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวน

งานท่ีรายงานของกลุมบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี 

 

• สวนงาน 1 สิ่งพิมพและโฆษณา  

• สวนงาน 2 บริการดานการพิมพ (สวนงานน้ีถูกขายในเดอืนธันวาคม 2561) 

• สวนงาน 3 สื่อการศึกษาและบันเทิง (สวนงานน้ีสูญเสียอํานาจควบคุมในเดือนธันวาคม 2561) 

• สวนงาน 4 สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม 

• สวนงาน 5  อ่ืนๆ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน

ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด  

ดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปน

ขอมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจ 

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 
  

 

สิ่งพิมพและโฆษณา 

 บริการดานการพิมพ  สื่อการศึกษาและบันเทิง  สื่อกระจายภาพและเสียงและ

สื่อสมัยใหม 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม   (สวนการดําเนินงานท่ียกเลิก)  (สวนการดําเนินงานท่ียกเลิก)    

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

 (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 627,637  713,522  33,197  40,150  70,511  119,320  607,684  735,300  139,065  200,760  1,478,094  1,809,052 

รายไดระหวางสวนงาน 83,784  87,765  136,950  157,090  7,424  15,372  6,863  10,580  45,864  80,832  280,885  351,639 

รายไดอ่ืน 12,533  19,671  3,210  3,801  9,687  16,204  73,203  24,877  28,322  16,719  126,955  81,272 

รวมรายได 723,954  820,958  173,357  201,041  87,622  150,896  687,750  770,757  213,251  298,311  1,885,934  2,241,963 
                        

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (335,545)  (196,070)  (164,902)  (164,240)  (98,077)  30,390  983,218  (1,970,002)  (12,098)  (54,334)  372,596  (2,354,256) 
                        

ดอกเบ้ียรับ 57  58  -  1  -  6,021  290  2,480  34  126  381  8,686 

ดอกเบ้ียจาย (119,182)  (147,953)  -  (3,957)  -  (786)  (33,874)  (20,620)  (419)  (580)  (153,475)  (173,896) 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (30,006)  (23,959)  -  (69,495)  -  (5,569)  (51,455)  (176,355)  (9,088)  (17,515)  (90,549)  (292,893) 

คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใช                        

   คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน -  -  -  -  -  -  (92,756)  (178,631)  -  -  (92,756)  (178,631) 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุน                        

   ในบริษัทรวม (3,889)  69  -  -  -  -  -  -  -  -  (3,889)  69 
                        

รายการท่ีไมเปนตัวเงินอ่ืนท่ีมีสาระสําคัญ                        

-   กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคา 

    ของสินทรัพย (59,122)          (45,576)  -  -  -  -  1,186,176  (1,433,515)  -  -  1,127,054  

    

(1,479,091) 
                        

รายจายฝายทุน 46,829  3,675  -  2,523  -  14,387  11,576    70,013  -  519  58,405  91,117 

สินทรัพยสวนงาน                        

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,068,501  829,678  -  589,197  -  313,822  2,686,986  2,076,844  -  260,389  3,755,487  4,069,930 

หน้ีสินสวนงาน                        

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,597,213  1,999,803  -  137,452  -  39,377  1,774,189  1,705,997  -  52,781  3,371,402  3,935,410 
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 กระทบยอดรายไดและกําไรหรือขาดทุนของสวนงานที่รายงาน 

 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

รายได     

รวมรายไดจากสวนงานท่ีรายงาน  1,697,035  2,074,731 

รายไดอ่ืน  188,899  167,232 

  1,885,934  2,241,963 

ตัดรายการรายไดระหวางสวนงาน  (280,885)  (351,639) 

ตัดรายการสวนงานท่ียกเลิก  (116,605)  (179,475) 

รายไดรวม  1,488,444  1,710,849 

     

กําไรหรือขาดทุน     

รวมกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดจากสวนงานท่ีรายงาน  372,596  (2,354,256) 

ตัดรายการขาดทุนสวนงานท่ียกเลิก  262,979  133,850 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน     

- สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษัทรวม  (3,889)  69 

กําไร (ขาดทุน) รวมกอนภาษีเงินได  631,686  (2,220,337) 

 

สวนงานภูมิศาสตร 

  

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมี

สาระสําคัญ 
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28 รายไดอื่น 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รายไดเงินสนับสนุนสําหรับคาใชจายใน 

   การใชโครงขายและสัญญาณโทรทัศน 

 

17, 35 58,139  16,928 

  

- 

 

- 

รายไดจากเงินบริจาค  10,334  12,472  -  - 

รายไดคาเชาและคาบริการ  7,636  1,312  9,123  10,839 

รายไดจากการขายเศษวัสด ุ  5,121  15,160  5,109  15,100 

รายไดจากเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  3,670  4,853  1,936  566 

อ่ืนๆ   28,753  6,784  28,832  6,737 

รวม  113,653  57,509  45,000  33,242 
 

29 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง  439,648  526,439  106,256  176,310 

คาใชจายในการเดินทางและเบ้ียเล้ียง  45,994  56,698  5,760  14,102 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว  23,543  28,149  6,153  10,103 

โครงการใหพนักงานลาออกโดยสมัครใจ  12,694  196,948  1,071  42,308 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 23 9,963  (32,752)  2,463  (5,327) 

เงินประกันสังคม  8,981  11,787  1,560  3,137 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 25 1,250  5,386  343  5,685 

อ่ืนๆ  11,286  17,827  4,891  6,627 

รวม  553,359  810,482  128,497  252,945 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน  

ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัทจาย

สมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจดทะเบียน

เปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 
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30 คาใชจายตามลักษณะ 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ตนทุนการผลิตงานและบรกิาร  356,403  496,335  33,300  38,764 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ 

   งานระหวางทํา  (65,155)  (68,810)  (15,383)  (9,961) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  68,486  76,847  65,808  73,383 

คาขนสง  150,998  185,174  3,090  5,628 

คาบํารุงรักษาและสาธารณูปโภค  40,885  62,507  10,364  20,888 

คาใชจายในการจัดจําหนายและการตลาด  72,526  108,222  3,467  35,998 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน  553,359  810,482  128,497  252,945 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  174,290  395,974  27,302  47,538 

คาเชาอ่ืนๆ  5,722  8,876  5,722  8,876 

คาเชาพื้นท่ีและบริการ   48,940  48,707  43,907  44,666 

คาใชจายสํานักงาน  13,752  14,444  11,131  10,501 

คาท่ีปรึกษาและคาธรรมเนียมวิชาชีพ  36,114  41,291  28,644  34,152 

คาสาธารณูปโภค  12,486  13,570  11,800  12,469 

ขาดทุนจากการลดหน้ีและสูญเสียอํานาจ 

   การควบคุมในบริษัทยอย  175,446  -  66,707  - 

ขาดทุนจากการจําหนาย/ตัดจําหนาย 

   สินทรัพย  161,055  18,276  1,805  12,568 

หน้ีสูญ  41,099  9,680  14,654  4,450 

อ่ืนๆ  37,518  68,469  30,233  23,993 

รวมตนทุนขายและการใหบริการ 

   ตนทุนในการจัดจําหนายและ 

   คาใชจายในการบริหาร 1,883,924  2,290,044  471,048  616,858 
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31 ตนทุนทางการเงิน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจาย         

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 5 8,278  4,700  8,278  4,700 

เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชี  111,095  109,461  106,132  106,135 

ดอกเบ้ียจายจากคาใบอนุญาตใหใชคล่ืน         

   ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 22 19,625  38,844  -  - 

ดอกเบ้ียจายจากสัญญาเชาการเงิน  -  7  -  7 

รวมดอกเบ้ียจาย  138,998  153,012  114,410  110,842 

ตนทุนทางการเงินอ่ืน  14,477  16,141  3,160  3,930 

รวม  153,475  169,153  117,570  114,772 

 

32 ภาษีเงินได 

 

 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน         

ภาษีงวดกอนๆท่ีบันทึกตํ่าไป  -  42  -  - 

  -  42  -  - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         

การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว  71,941  21,524  17,803  2,493 

         

รวมภาษีเงินได  71,941  21,566  17,803  2,493 
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ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 งบการเงินรวม 

   2561      2560   

 กอนภาษี  คาใชจาย  สุทธิจาก  กอนภาษี  คาใชจาย  สุทธิจาก 

 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

การวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย -  -  -  5,285  (1,057)  4,228 

กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม -  -  -  204,927  (19,876)  185,051 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ            

   การตามหลักคณิตศาสตร            

   ประกันภัย 12,512  -  12,512  (111)  -  (111) 

รวม 12,512  -  12,512  210,101  (20,933)  189,168 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2561      2560   

 กอนภาษี  คาใชจาย  สุทธิจาก  กอนภาษี  คาใชจาย  สุทธิจาก 

 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

การวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย -  -  -  5,285  (1,057)  4,228 

กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม -  -  -  40,256  (8,051)  32,205 

กําไรจากการประมาณการตาม            

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย 6,193  -  6,193  -  -  - 

รวม 6,193  -  6,193  45,541  (9,108)  36,433 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 
 

 งบการเงินรวม  

 2561  2560 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดรวม   631,686    (2,220,337) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  126,337  20  (444,067) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   (205,394)    14,210 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น   (234)    (32) 

ผลแตกตางชั่วคราวท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย 

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

  

19,297 

   

255,412 

ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปนสินทรัพยภาษี 

   เงินไดรอการตัดบัญชี 

  

131,935 

   

196,001 

ภาษีงวดกอนๆท่ีบันทึกสูงไป   -    42 

รวม 11.39  71,941  0.97  21,566 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (55,529)    (3,227,005) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  (11,106)  20  (645,401) 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   351    (2,962) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   15,743    2,285 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น   (234)    (32) 

ผลแตกตางชั่วคราวท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย 

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

  

(50,362) 

   

599,058 

ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปนสินทรัพยภาษี 

   เงินไดรอการตัดบัญชี 

  

63,411 

   

49,545 

รวม 32.06  17,803  0.08  2,493 
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33 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวน

หุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธีถัวเฉล่ียโดยแสดงการคํานวณดังน้ี  
 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560  2561  2560 

 การ
ดําเนิน 

งาน
ตอเนื่อง  

การ
ดําเนิน
งานที่
ยกเลิก  รวม  

การ
ดําเนิน 

งาน
ตอเนื่อง  

การ
ดําเนิน
งานที่
ยกเลิก  รวม  

การ
ดําเนิน 

งาน
ตอเนื่อง  

การ
ดําเนิน
งานที่
ยกเลิก  รวม  

การ
ดําเนิน 

งาน
ตอเนื่อง  

การ
ดําเนิน 
งานที่
ยกเลิก  รวม 

 (พันบาท/พันหุน) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับที่เปนสวนของ 

   ผูถือหุนสามัญของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) 428,644 

 

(213,443) 

 

215,201 

 

(2,037,650) 

 

(118,835) 

 

(2,156,485) 

 

(73,332) 

 

   - 

 

(73,332) 

 

(3,229,497) 

 

    - 

 

(3,229,497) 

                        

จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 
   1 มกราคม 4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย 63  63  63      -      -        -  63  63  63    -    -      - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวง

น้ําหนัก (ขั้นพ้ืนฐาน) 4,067,911 

 

4,067,911 

 

4,067,911 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,911 

 

4,067,911 

 

4,067,911 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

 

4,067,848 

                        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 0.11  (0.05)  0.06  (0.50)  (0.03)  (0.53)  (0.02)        -  (0.02)  (0.79)     -  (0.79) 

 

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมไดแสดงกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทหมดอายุแลว 
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ขาดทุนตอหุนปรับลด 
 

 กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (NMG-W3) และใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย (NMG-WB) มารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนตอหุนปรับลด เน่ืองจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของ

บริการท่ีจะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

34 เครื่องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออก

ตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  
 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล

ของระดับความเสี่ยงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ

ความเสี่ยง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อใหม่ันใจ

วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพื่อรักษาความเชื่อม่ันของนักลงทุน เจาหน้ี

และตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการ

ลงทุน อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย 

ในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลักทรัพยท่ีเปน  

ตราสารหน้ีและเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงท่ี กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมและ 

คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย  
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อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระ

หรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบ้ีย  หลังจาก 1 ป แต  

 ท่ีแทจริง ภายใน 1 ป  ภายใน 5 ป  รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2561       

หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 6.87 - 7.68 91,684  -  91,684 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.65 - 13.00 528,363  -  528,363 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                         

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 5.25 187,167  -  187,167 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 12.00 69,294  -  69,294 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัท       

   หลักทรัพยจัดการกองทุน 6.00 - 15.00 254,234  -  254,234 

รวม  1,130,742  -  1,130,742 

 

ป 2560       

หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 6.87- 7.68 95,712         -  95,712 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.90 - 11.00 768,962  -  768,962 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                         

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 5.25 156,000  -  156,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 12.00 68,695         -  68,695 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัท       

   หลักทรัพยจัดการกองทุน 6.00 - 15.00 484,805  -  484,805 
       

ไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.25 -  47,000  47,000 

รวม  1,574,174  47,000  1,621,174 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย  หลังจาก 1 ป แต  

 ท่ีแทจริง ภายใน 1 ป  ภายใน 5 ป  รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2561       

หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 6.87 - 7.68 91,684  -  91,684 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.65 - 13.00 528,363  -  528,363 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

 

5.25 

 

187,167 

  

- 

  

187,167 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 12.00 69,294  -  69,294 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัท 

   หลักทรัพยจัดการกองทุน 

 

6.00 - 15.00 

 

254,234 

 

- 

  

254,234 

รวม  1,130,742  -  1,130,742 

       

ป 2560       

หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 6.87 - 7.68 82,579  -  82,579 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.90 - 11.00 718,606  -  718,606 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

 

5.25 

 

156,000 

  

- 

  

156,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 12.00 68,695  -  68,695 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัท 

   หลักทรัพยจัดการกองทุน 

 

6.00 - 15.00 

 

484,805 

 

- 

  

484,805 
       

ไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.25 -  47,000  47,000 

รวม  1,510,685  47,000  1,557,685 
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ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคาและบริการท่ีเปน 

เงินตราตางประเทศ  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจาก

การมีหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

เจาหน้ีการคา  4,691  8,431  4,691  - 

 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเง่ือนไขท่ี 

ตกลงไวเม่ือครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ 

โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวา 

มีความเสี่ยงจากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย

ทางการเงินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก 

ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได สําหรับลูกหน้ีท่ียังไมไดต้ังคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ 

 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา 

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลําดับ

ชั้นมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี

ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 
 

 งบการเงินรวม 

 มูลคา  มูลคายุติธรรม 

 ตามบัญช ี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2561          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 3  3  -  -  3 

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 187,167  -  -  187,167  187,167 

          

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเพื่อคา          

   (กองทุนสวนบุคคล)  121,951  -  121,951  -  121,951 

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 3  3  -  -  3 

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 203,000  -  -  203,000  203,000 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคา  มูลคายุติธรรม 

 ตามบัญช ี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2561          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 3  3  -  -  3 

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคา 

  

 

 

 

 

 

  

   ดวยมูลคายุติธรรม 

  

 

 

 

 

 

  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 187,167 

 

- 

 

- 

 

187,167 

 

187,167 

          

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 3  3  -  -  3 

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 203,000       -  -  203,000  203,000 
  

การวัดมูลคายุติธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญ 
 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคา

ยุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ขั้นตอนการ

ประเมินมูลคาไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ง) 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลคา 

เงินลงทุนในหนวยลงทุนในความตองการของตลาด  มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ีรายงาน 

   ท่ีเปนเงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขาย   

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 
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35 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ิน        

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได        

ภายในหน่ึงป 332,470  196,763  40,330  47,568 

หลังจากหน่ึงป แตไมเกินหาป 746,869  636,990  36,877  77,107 

หลังจากหาป 500,360  625,357  -  - 

รวม 1,579,699  1,459,110  77,207  124,675 

  

ภาระผูกพันอื่นๆ        

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช  -  1,251  -  1,251 

ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยกับ        

   สถาบันการเงิน  -  85,000  -  85,000 

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร  1,640,269  1,650,805  34,074  34,876 

รวม 1,640,269  1,737,056  34,074  121,127 

 

สัญญาที่สําคัญ 

 

ก) บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาสํานักงานรวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกกับบริษัท 

ในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดในเวลาท่ีแตกตางกันจนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

บริษัทและบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเง่ือนไข 

ในการตออายุสัญญาได 
 

ข) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาซื้อขาวกับบริษัทตางประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 5 ป โดยเริ่ม

ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเง่ือนไขในการตออายุสัญญาได  
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ค) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพื่อรับบริการเก่ียวกับการสงสัญญาณ

โทรทัศนขึ้นสูดาวเทียมหลายฉบับกับบริษัทในประเทศสองแหง เปนระยะเวลา 7 เดือน ถึง 5 ป 11 เดือน โดย

มีระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาแตกตางกันจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม 

ตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการสําหรับการสงสัญญาณโทรทัศนดังกลาวตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

ท้ังน้ี ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมดังกลาวไดรับการ

สนับสนุนคาใชจายดังกลาวจากสํานักงาน กสทช. และบันทึกในบัญชี “รายไดอ่ืน” ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมเปนจํานวนเงิน 33.64 ลานบาท (2560: 16.93 ลานบาท) 

 

ง) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาใหบริการโครงขายโทรทัศนประเภท 

ท่ีใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับสถานีวิทยุโทรทัศน

กองทัพบก เปนระยะเวลา 14 ป 5 เดือน โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 16 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันตองจายคาใชบริการเปนจํานวนเงิน 3.50 ลานบาท ตอเดือน 

ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และจํานวนเงิน 4.72 ลานบาท ตอเดือน ต้ังแต  

1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป 

 

จ) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือใชเปนลานจอดรถกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยตกลงชําระคาเชา 

ตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาน้ีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 1 ป โดยจะสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

  

ฉ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน 

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ในระหวางป 2560  

ผูใหบริการไดทําบันทึกแนบทายสัญญารับบริการดังกลาว โดยเปล่ียนแปลงวันครบกําหนดสัญญาจาก     

วันท่ี 30 กันยายน 2564 เปนวันท่ี 30 กันยายน 2566 โดยเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสัญญาไมเปล่ียนแปลง 
 

ช) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน 

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 15 มกราคม 2559 ถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ในระหวางป 2560  

ผูใหบริการไดทําบันทึกแนบทายสัญญารับบริการดังกลาว โดยเปล่ียนแปลงวันครบกําหนดสัญญาจาก     

วันท่ี 30 กันยายน 2564 เปนวันท่ี 30 กันยายน 2566 โดยเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสัญญาไมเปล่ียนแปลง 
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ซ) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง ซึ่งบริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการ

ใชเครื่องหมายการคาแกบริษัทยอยทางออมดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญามีผลบังคับใชต้ังแต 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทยอยทางออม

ตกลงท่ีจะปนสวนรายไดท่ีเกิดจากการใชสิทธิในเครื่องหมายการคาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

 

ฌ) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง ซึ่งบริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการ

นําสัญญาณการถายทอดสดการแขงขันกีฬาไปเผยแพรภาพและเสียงผานสถานีโทรทัศนรวมถึงสื่อรูปแบบ

ใหมแกบริษัทยอยทางออมดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญามีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทยอยทางออมตกลงท่ีจะปนสวนรายได

ท่ีเกิดจากการการขายโฆษณาและผูสนับสนุนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

 

36 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
 

 บริษัท บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”) กรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท ตกเปน

จําเลยในคดีอาญาเก่ียวกับการหม่ินประมาทดวยการโฆษณา ความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และอ่ืน  ๆโดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 2,343 ลานบาท ตอมาเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2561 

ศาลพิพากษายกคําฟองของโจทกในคดีของบริษัทยอยดังกลาว อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 โจทกได

ถอนฟองจําเลยท้ังหมด ซึ่งศาลไดอนุญาตใหถอนฟองและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความแลว คดีจึงเปนท่ียุติ

และถึงท่ีสุดแลว 
 

 บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการฝาฝนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 42.5 ลานบาท อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 ศาลจังหวัด 

พระโขนงไดมีคําพิพากษาใหยกฟองบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทท่ีตกเปนจําเลย ท้ังน้ี โจทกยื่นอุทธรณคํา

พิพากษาดังกลาวในเดือนมกราคม 2560 และตอมาไดยื่นคํารองขอถอนอุทธรณในเดือนกุมภาพันธ 2561 ในเดือน

กรกฎาคม 2561 ศาลอุทธรณพิพากษายกคําพิพากษาศาลชั้นตน โดยใหศาลชั้นตนรอผลของคดีแพงเก่ียวกับการเพิก

ถอนมติของท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ถึงท่ีสุดกอนจึงมีคําพิพากษาใหมตามรูปคดี ซึ่งตอมา ผลของ 

คดีแพงดังกลาวไดมีคําพิพากษาของศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

  

บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 51.9 ลานบาท ตอมา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561  

ศาลชั้นตนพิพากษาใหยกฟองบริษัท 
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เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาคดีแพงเก่ียวกับการเพิกถอนมติของท่ีประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 ตอมาบริษัทไดยื่นฎีกาตอศาลในเดือนกรกฎาคม 2560

ตอมาเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษายืนตามศาลอุทธรณใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2558 
 

เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2561 อดีตพนักงานบริษัทเปนโจทกยื่นฟองบริษัทและกองทุนสํารองเล้ียงชีพตอศาลแรงงานกลาง 

โดยเรียกใหบริษัทชําระเงินเปนจํานวนประมาณ 47.8 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 

ศาลมีคําพิพากษาวาโจทกไมมีสิทธิไดรับเงินสมทบและผลประโยชนจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาว ซึ่งคดี

ดังกลาวอยูระหวางการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดบันทึกสํารองผลเสียหายจากคดี

ดังกลาวในงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

37 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ก) การอนุมัติการขายสินทรัพยของบริษัท 
 

ในกา รประชุมคณะกรรมกา รข อง บริ ษั ท เ ม่ือ วั น ท่ี  29 มกรา คม 2562 คณะกรรมกา รมีมติ อ นุ มั ติ 

การจําหนายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางแหงหน่ึงของบริษัทในราคา 12.0 ลานบาท รายการจําหนายดังกลาวได

เสร็จสิ้นแลวเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2562  
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจําหนายท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางของบริษัทสองแหงในราคา 275 ลานบาท รายการจําหนายดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลวเม่ือวันท่ี 

25 เมษายน 2562 
 

ข) การจายชําระคืนเงินกูยืมและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญากูยืมเงิน 
 

ในระหวางป 2562 ถึงวันท่ีรายงาน บริษัทได 

- จายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนบางรายและสถาบันการเงินจํานวน

เงินรวม 92.00 ลานบาท  

- จายชําระคืนเงินตนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินบางสวนจํานวนเงินรวม 116.20 ลานบาท  

- นําท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเงินลงทุนในบริษัทรวมบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิทางบัญชีจํานวน 53.48  

ลานบาท และ 77.39 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกัน  

- เปล่ียนแปลงหลักทรัพยค้ําประกันจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสุทธิ

ทางบัญชี จํานวน 294.59 ลานบาท เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 
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ค) การเปล่ียนแปลงชื่อของบริษัทยอย 
 

ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทยอยเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการ

เปล่ียนแปลงชื่อบริษัทยอยจาก บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด เปน บริษัท สปริง 26 จํากัด 

บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงชื่อดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 
 

ง) การปรับโครงสรางกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหกลุมบริษัทปรับ

โครงสรางกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพใหม โดยการโอนการดําเนินงานของบริษัทยอย 3 แหง รวมเขากับ 

การดําเนินงานภายใตบริษัท เพ่ือประโยชนของกลุมบริษัทในการลดขั้นตอนการทํางานและปริมาณงานท่ี

ซ้ําซอน สงผลใหคาใชจายลดลง โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 เปนตนไป  

 

จ) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

 

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดถูกปรับปรุงใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจาง

ท่ีถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจาง

อัตราสุดทาย 400 วัน กลุมบริษัทจึงแกไขโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานเพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปรับปรุงในป 2562 จากการแกไขโครงการดังกลาวทําใหกลุมบริษัทรับรู

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ และตนทุนบริการในอดีตในป 2562 เพิ่มขึ้นในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 32.58 ลานบาท และ 7.16 ลานบาท ตามลําดับ 
 

ฉ) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคม 

 

เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (“คสช.”) ออกคําสั่งท่ี 4/2562 เรื่อง มาตรการแกไข

ปญหาการประกอบกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) ท้ังน้ีคําสั่งสําคัญท่ีเก่ียวของกับกลุมบริษัท มีดังน้ี 
 

1. ผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล (“ผูรับใบอนุญาต”) รายใด

ประสงคท่ีจะคืนใบอนุญาต ใหแจงเปนหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) ภายใน 30 วันนับต้ังแตวันท่ีคําสั่งน้ีมีผลบังคับใช 
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และใหสํานักงาน กสทช. พิจารณากําหนดคาชดเชยใหแกผูรับใบอนุญาตดังกลาว โดยใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน กสทช. เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจาย

คาชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล โดย

คํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูรับใบอนุญาตไดรับในระหวางท่ีไดมีการประกอบกิจการ และคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีท่ีไดมีการชําระแลว 
 

2. ใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาเรียกคืนคล่ืนความถ่ียาน 700 MHz ในชวง 674 - 790 MHz จากผูรับ

ใบอนุญาตท่ีนอกเหนือจากผูรับใบอนุญาตท่ีประสงคจะคืนใบอนุญาตตามขอ 1 และใหสํานักงาน กสทช. 

พิจารณากําหนดการทดแทน ชดใช หรือจายคาตอบแทนใหกับผูถูกเรียกคืนคล่ืนความถ่ีดังกลาว 

2.1 ผูรับใบอนุญาตไดรับยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีท่ีตองชําระงวดสุดทายของ

ราคาขั้นตํ่าหรือราคาเริ่มตน และสองงวดสุดทายของราคาท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่าหรือราคาเริ่มตนตาม

ประกาศและใหดําเนินการ ดังน้ี 

ก. ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตรายใดยังไมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีจนถึงงวดท่ี

ไดรับยกเวนตามขอ 2.1 ใหผูรับใบอนุญาตรายน้ันชําระคาธรรมเนียมดังกลาวใหครบถวนจนถึง

งวดท่ีไดรับยกเวนตามขอ 2.1 โดยใหชําระภายใน 120 วันนับแตวันท่ีคําสั่งน้ีมีผลใชบังคับ 

ข. ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตรายใดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีไวเกินไปจากงวด

ท่ีไดรับยกเวนตามขอ 2.1 ผูรับใบอนุญาตรายน้ันไดรับเงินคาธรรมเนียมดังกลาวคืน 

2.2 จัดใหมีการสนับสนุนคาใชจายในการเชาใชโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอลใหแกผูรับใบอนุญาตตลอดระยะเวลาการไดรับอนุญาตการใหบริการโทรทัศน

ดิจิตอลท่ีเหลืออยู โดยใหเริ่มมีผลภายหลังการสิ้นสุดมาตรการบรรเทาผลกระทบตามขอ 8 วรรคหน่ึง 

ของคําส่ัง คสช. ท่ี 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ท้ังน้ี การสนับสนุนดังกลาวใหสํานักงาน 

กสทช. จายใหแกผูรับใบอนุญาตใหบริการโครงขายเพื่อใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอลตามจํานวน

ท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีคูสัญญาตกลงกัน ซึ่งจะตองไมเกินอัตราท่ี กสทช. ใหความเห็นชอบ 
 

3. ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตมีการรวมตัวเพื่อจัดต้ังองคกรกลางเก่ียวกับการสํารวจความนิยมชองรายการ

โทรทัศนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศนดิจิตอล ใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาจัดสรรเงินจํานวน

หน่ึงสําหรับใชในการดําเนินการดังกลาว 
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ช) ประกาศสํานักงาน กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจายคาชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืน

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล 
 

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ไดออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจาย

คาชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล โดยผูรับ

ใบอนุญาตท่ีประสงคจะขอคืนใบอนุญาต ใหแจงความประสงคดังกลาวเปนหนังสือยื่นตอสํานักงาน กสทช. 

ภายในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 โดยการขอคืนในอนุญาตดังกลาวถือเปนการขอยกเลิกใบอนุญาตใหประกอบ

กิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดวย ท้ังน้ีผูรับใบอนุญาตท่ีแจงความประสงคน้ัน ยังมีหนาท่ีตอง

ออกอากาศตามท่ีไดรับอนุญาตตอไป จนกวาจะไดรับความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตหรือใหยกเลิก 

การประกอบกิจการและตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการเยียวยาแกผูใชบริการกอน เม่ือสํานักงาน กสทช. ไดรับ

หนังสือแจงความประสงคจะขอคืนใบอนุญาตแลว จะพิจารณาใหความเห็นชอบและกําหนดวันยุติการ

ใหบริการ พรอมเง่ือนไขการเยียวยาผูใชบริการท่ีจะใหผูรับใบอนุญาตรายดังกลาวปฏิบัติกอนเลิกกิจการ และ

ใหสํานักงาน กสทช. จายคาชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตภายใน 60 วัน นับแต

วันท่ียุติการใหบริการ  
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย “บริษัท สปริง 26 จํากัด” (เดิมชื่อ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอด

แคสต้ิง จํากัด) เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ

ในหลักการใหบริษัทยอยแจงความประสงคเปนหนังสือยื่นตอสํานักงาน กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตท้ังน้ีเม่ือ

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 บริษัทยอยดังกลาวไดแจงความประสงคเปนหนังสือยื่นตอสํานักงาน กสทช. เพื่อขอ

คืนใบอนุญาตแลว 

 

ตอมาเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 สํานักงาน กสทช. ไดมีหนังสือแจงเรื่องการใหความเห็นชอบการคืน

ใบอนุญาตและกําหนดวันยุติการใหบริการพรอมเง่ือนไขการเยียวยาผูใชบริการมายังบริษัทยอย โดยสํานักงาน 

กสทช.มีมติใหยุติการออกอากาศในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ตอมาเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน 

กสทช. ไดมีหนังสือแจงอนุมัติการจายคาชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตใหแกบริษัทยอยจํานวน 

890.83 ลานบาท โดยหักคาธรรมเนียมใบอนุญาตคางชําระงวดท่ี 4 จํานวน 215.07 ลานบาท (รวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ดังน้ันคงเหลือคาชดเชยสุทธิท่ีบริษัทยอยจะไดรับเปนจํานวน 675.76 ลานบาท โดยสํานักงาน 

กสทช. จะจายคาชดเชยดังกลาวใหกับบริษัทยอยภายใน 60 วันนับจากวันท่ีสงหนังสือขอคืนใบอนุญาต 
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ซ) การอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“NINE”) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจําหนาย

เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดราคาจําหนายไมตํ่า

กวาหุนละ 2.62 บาท ซึ่งเปนราคาตนทุนเฉล่ียท่ีบริษัทไดรับหุนสามัญของ NINE ท้ังน้ี มูลคารวมท่ีไดรับจาก

การขายหุนดังกลาวจะมีมูลคาไมเกิน 350 ลานบาท ตอมาในวันท่ี 27 กรกฏาคม 2562 บริษัทขายหุนดังกลาว

จํานวน 17,350,000 หุน วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 จํานวน 17,350,000 หุน และวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 จํานวน 

86,108,387 หุน รวม 120,808,387 หุน ในราคาหุนละ 2.62 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 316.52 ลานบาท 

 

38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท ซึ่งคาดวาจะมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือนํามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง 

วันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 สัญญาเชา 2563 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16* 

การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 19* 

การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 
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(ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ท้ังจํานวนเงินและชวงเวลา

ท่ีรับรู โดยรายไดจะรับรูเม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคา

ของรายไดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ 
 

กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบเบ้ืองตนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 15 เปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญ

ตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติ 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลาน้ีใหขอกําหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและ 

การบัญชีปองกันความเสี่ยง  
 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุมเครื่องมือทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 
 

(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ไดนําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา (Single lessee accounting model) 

โดยผูเชาตองรับรูสิทธิการใชสินทรัพยท่ีแสดงถึงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิงท่ีเชาและหน้ีสินตามสัญญาเชา

ท่ีแสดงถึงภาระผูกพันท่ีผูเชาตองจายชําระตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะสั้น

หรือสินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาตํ่า สวนการบัญชีสําหรับผูใหเชาไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับ

ใชในปจจุบัน เชน ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน   

 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 เปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

 

142 
 

39 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบการเงินป 2560 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงิน

ป 2561 ดังน้ี 

 2560 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

กอนการจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

การจัด 

ประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังการจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

กอนการจัด 

ประเภท

ใหม 

 

 

 

การจัด

ประเภท 

ใหม 

 

 

 

หลังการจัด 

ประเภท 

ใหม 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -  138,465  138,465  -  -  - 

ภาษีซื้อท่ียังไมถึงกําหนดชําระ -  147,237  147,237  -  82,460  82,460 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 285,792  (285,702)  90  82,460  (82,460)  - 

รายไดรอตัดบัญชี 95,518  (57,450)  38,068  36,884  (36,884)  - 

รายไดรับลวงหนา -  57,450  57,450  -  36,884  36,884 

เงินรับลวงหนาคาโฆษณา -  64,264  64,264  -  64,264  64,264 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 87,315  (64,264)  23,051  66,433  (64,264)  2,169 

   -      -   

            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็            

คาใชจายในการบริหาร 617,176  7,033  624,209  1,154,042  (816,420)  337,622 

(กลับรายการ) ผลขาดทุน 

   จากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (7,033)  (7,033)  -  816,420  816,420 

   -      -   

 

การจัดประเภทรายการใหมน้ี เน่ืองจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมบริษัทมากกวา 
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