
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

และ 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 







บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 219,484            186,399              16,101                 9,481                

เงินลงทุนช่ัวคราว 6 127,740            125,422              -                       -                    

ลูกหน้ีการค้า 7 202,840            274,768              841,880               932,771            

รายได้ค้างรับ 5 89,605              77,070                54,885                 25,237              

ลูกหน้ีอ่ืน 5 53,136              59,605                177,305               339,143            
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 126,027            138,465              -                       -                    

สินค้าคงเหลือ   59,211              68,116                14,314                 16,262              

ภาษีซ้ือท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 137,563            147,237              75,509                 82,460              

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,617                90                       -                       -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,020,223         1,077,172           1,179,994            1,405,354         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ 79                     479                     -                       -                    

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 23,178              23,226                1,800                   1,800                

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                    -                      1,186,966            1,490,564         

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                    -                      -                       -                    

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 6 2,263                4,019                  2,263                   4,019                

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 70,259              70,655                61,947                 62,205              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,425,756         1,462,585           436,771               445,153            

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 28,840              66,984                4,768                   5,444                

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

   โทรทัศน์ 10 1,026,418         1,049,289           -                       -                    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 71,676              77,317                9,818                   9,752                

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 226,619            213,353              118,557               113,576            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 22,380              24,851                9,009                   10,990              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,897,468         2,992,758           1,831,899            2,143,503         

รวมสินทรัพย์ 3,917,691         4,069,930           3,011,893            3,548,857         

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก

   สถาบันการเงิน 11 873,856            864,674              803,024               801,185            

เจ้าหน้ีการค้า 5 122,044            105,024              1,160,820            1,341,374         

เจ้าหน้ีอ่ืน 5 64,344              67,394                38,691                 38,088              

รายได้รอตัดบัญชี 38,224              38,068                -                       -                    

รายได้รับล่วงหน้า 31,201              57,450                15,037                 36,884              

ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี

   และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 299,514            297,964              -                       -                    
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 125,000            156,000              125,000               156,000            
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 5, 11 560,107            553,500              560,107               553,500            

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5 172,827            166,497              129,361               90,282              

ภาษีขายท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 154,856            178,134              46,374                 51,371              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,736              15,961                4,361                   4,679                

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,458,709         2,500,666           2,882,775            3,073,363         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 10 1,137,101         1,131,218           -                       -                    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 68,375              47,000                68,375                 47,000              

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 35,722              31,230                -                       -                    

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนักงาน 141,565            137,980              44,559                 43,507              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 80,042              87,316                62,708                 66,433              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,462,805         1,434,744           175,642               156,940            

รวมหน้ีสิน 3,921,514         3,935,410           3,058,417            3,230,303         

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 2,663,572         2,663,572           2,663,572            2,663,572         

   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 2,155,959         2,155,959           2,155,959            2,155,959         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,169,694         1,169,694           1,169,694            1,169,694         

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 96,939              96,939                -                       -                    

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 12 36,197              35,345                31,384                 30,743              

ส ารองการซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 12 (91,013)             (91,013)               -                       -                    

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

   จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 32,700              32,700                32,700                 32,700              

   ขาดทุนสะสม (3,680,990)        (3,556,270)          (3,468,462)           (3,102,743)        

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 167,161            167,161              32,201                 32,201              

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ / (ขำดทุนสะสมเกินทุน) (113,353)           10,515                (46,524)                318,554            

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 109,530            124,005              -                       -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / (ขำดทุนสะสมเกินทุน) (3,823)               134,520              (46,524)                318,554            

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,917,691         4,069,930           3,011,893            3,548,857         

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 4, 5 391,126             518,032           97,388             127,771           
รายได้ดอกเบ้ีย 789                    3,078               -                  -                  
รายได้อ่ืน 5 24,159               13,329             5,382               8,622               

รวมรำยได้ 416,074             534,439           102,770           136,393           

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ 5 311,707             474,781           37,021             46,704             
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 5 31,494               75,008             20,534             23,033             
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5 156,174             231,672           74,589             84,392             
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 9 1,756                 -                  305,354           -                  
ต้นทุนทางการเงิน 5 43,872               41,925             31,057             21,798             

รวมค่ำใช้จ่ำย 545,003             823,386           468,555           175,927           

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 (48)                    49                    -                  -                  

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ (128,977)           (288,898)         (365,785)         (39,534)           
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 14 10,133               2,060               (66)                  1,329               
ขำดทุนส ำหรับงวด 4 (139,110)           (290,958)         (365,719)         (40,863)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 6 -                    70                    -                  (337)                
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
   เผ่ือขายท่ีโอนไปก าไรหรือขาดทุน 6 -                    677                  -                  677                  
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลัง -                    (149)                -                  (68)                  
รวมรำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือ

   ขำดทุนในภำยหลัง -                    598                  -                  272                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษีเงินได้ -                    598                  -                  272                  
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 4 (139,110)           (290,360)         (365,719)         (40,591)           

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำรแบ่งปันขำดทุน
   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (124,720)           (271,524)         (365,719)         (40,863)           
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (14,390)             (19,434)           -                  -                  
ขำดทุนส ำหรับงวด (139,110)           (290,958)         (365,719)         (40,863)           

กำรแบ่งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (124,720)           (271,018)         (365,719)         (40,591)           
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (14,390)             (19,342)           -                  -                  
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (139,110)           (290,360)         (365,719)         (40,591)           

ขำดทุนต่อหุ้น (บาท) 4, 15

ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและปรับลด (0.031)               (0.067)             (0.090)             (0.010)             

วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส ารองการซ้ือ รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทุนส ารอง ของผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ของบริษัทย่อย ท่ีจะซ้ือหุ้น ท่ีจะซ้ือหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 ตำมท่ีรำยงำนในงวดก่อน 2,155,959   1,169,694       96,605         30,012                (91,013)               32,700        (708,950)       (4,232)                 2,680,775    327,299      3,008,074      

ผลกระทบจากรายการปรับปรุง 4 -             -                  -               -                     -                     -              (690,735)       -                     (690,735)      (23)              (690,758)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 2,155,959 1,169,694 96,605 30,012 (91,013) 32,700 (1,399,685) (4,232) 1,990,040 327,276 2,317,316 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 12 -             -                  -               778 -                     -              -                -                     778 (106) 672 

   รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -             -                  -               778 -                     -              -                -                     778 (106) 672 

   การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

   การได้มาซ่ึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

      โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -             -                  303 (31) -                     -              -                -                     272 2,132 2,404 

   รวมการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -             -                  303 (31) -                     -              -                -                     272 2,132 2,404 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -             -                  303 747 -                     -              -                -                     1,050 2,026 3,076 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุน (ปรับปรุงใหม่) -             -                  -               -                     -                     -              (271,524) -                     (271,524) (19,434) (290,958)

     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -             -                  -               -                     -                     -              -                506 506 92               598 

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -             -                  -               -                     -                     -              (271,524) 506 (271,018) (19,342) (290,360)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2560 2,155,959 1,169,694 96,908 30,759 (91,013) 32,700 (1,671,209) (3,726) 1,720,072 309,960 2,030,032 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ารองการซ้ือ ส่วนเกินทุน รวมองค์ ส่วนของ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ใบส าคัญ ใบส าคัญ จากการ ประกอบอ่ืน รวมส่วนผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น /

ท่ีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น แสดงสิทธิ แสดงสิทธิ ทุนส ารอง เงินลงทุน ตีราคา ของส่วนของ ของบริษัทใหญ่ / ท่ีไม่มีอ านาจ (ขาดทุนสะสม

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ของบริษัทย่อย ท่ีจะซ้ือหุ้น ท่ีจะซ้ือหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เผ่ือขาย สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน) ควบคุม เกินทุน)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 2,155,959 1,169,694 96,939 35,345 (91,013) 32,700 (3,556,270) (4) 167,165 167,161 10,515 124,005 134,520 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 12 -              -                  -              852 -              -              -                -              -                -               852 (85) 767 

   รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -                  -              852 -              -              -                -              -                -               852 (85) 767 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -              -                  -              852 -              -              -                -              -                -               852 (85) 767 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุน -              -                  -              -              -              -              (124,720) -              -                -               (124,720) (14,390) (139,110)

รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -                  -              -              -              -              (124,720) -              -                -               (124,720) (14,390) (139,110)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2561 2,155,959 1,169,694 96,939 36,197 (91,013) 32,700 (3,680,990) (4) 167,165         167,161 (113,353) 109,530 (3,823)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ท่ีจะซ้ือหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 ตำมท่ีรำยงำนในงวดก่อน 2,155,959        1,169,694        25,057             32,700             302,505           (4,232)                   3,681,683            

ผลกระทบจากรายการปรับปรุง 4 -                  -                  -                  -                  (175,751)         -                        (175,751)             

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 2,155,959 1,169,694 25,057 32,700 126,754 (4,232) 3,505,932 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 12 -                  -                  1,047 -                  -                  -                        1,047 

   รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                  -                  1,047 -                  -                  -                        1,047 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  1,047 -                  -                  -                        1,047 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุน (ปรับปรุงใหม่) -                  -                  -                  -                  (40,863) -                        (40,863)

     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  272 272 

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  (40,863) 272 (40,591)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2560 2,155,959 1,169,694 26,104 32,700 85,891 (3,960) 3,466,388 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ ส่วนเกินทุน รวมองค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง จากการตีราคา ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น / (ขาดทุน

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ท่ีจะซ้ือหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สะสมเกินทุน)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 2,155,959 1,169,694 30,743 32,700 (3,102,743) (4) 32,205 32,201 318,554 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 12 -                      -                   641 -                 -                    -                         -                   -                       641 

   รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                   641 -                 -                    -                         -                   -                       641 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                   641 -                 -                    -                         -                   -                       641 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุน -                      -                   -                  -                 (365,719) -                         -                   -                       (365,719)

รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                   -                  -                 (365,719) -                         -                   -                       (365,719)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2561 2,155,959 1,169,694 31,384 32,700 (3,468,462) (4) 32,205             32,201 (46,524)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ขาดทุนส าหรับงวด (139,110) (290,958) (365,719) (40,863)

ปรับรายการท่ีกระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได้) ภาษีเงินได้ 10,133 2,060 (66) 1,329 

ต้นทุนทางการเงิน 43,872 41,925 31,057 21,798 

ค่าเส่ือมราคา 38,548 47,759 9,768 11,894 

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 10,257 32,868 784 986 

ค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 22,871 51,816 -                  -                  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -                  303,598 -                  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 1,756 -                  1,756 -                  

กลับรายการค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย (222) -                  -                  -                  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,619 (22,705) 736 (4,650)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 937 672 642 1,047 

ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี -                  (313) -                  (98)

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี (269) (664) -                  (219)

ก าไรจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีในกองทุนส่วนบุคคล (1,252) -                  -                  -                  

ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้) 48 (49) -                  -                  

(กลับรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 4,238 696 4,055 (335)

กลับรายการค่าเผ่ือสินค้ารับคืน (1,123) (1,564) (381) (777)

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและสินทรัพย์อ่ืน 4,167 (31,278) 181 -                  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -                  -                  1,090 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน -                  677 -                  677 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 103 -                  88 -                  

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 30,851 10 386 -                  

ดอกเบ้ียรับ (789) (3,078) -                  -                  

27,635 (172,126) (13,115) (8,121)

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน
ลูกหน้ีการค้า 68,943 108,896 90,077 67,300 
รายได้ค้างรับ (12,536) (82,856) (29,648) (84,236)
ลูกหน้ีอ่ืน 6,348 (4,375) 158,977 (79,946)
สินค้าคงเหลือ 4,958 45,465 1,766 1,380 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 17,509 3,183 6,951 (729)
เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ 400 (388) -                  -                  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,653 (1,713) 2,162 (1,295)
เจ้าหน้ีการค้า 18,486 3,067 (180,554) 20,913 
เจ้าหน้ีอ่ืน (1,445) (3,687) 2,216 (2,810)
รายได้รอตัดบัญชีและรายได้รับล่วงหน้า (26,093) (5,676) (21,847) 753 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,547 37,685 37,295 34,795 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (22,673) (7,509) (5,315) (7,254)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,272) (6,199) (3,725) (2,891)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 81,460 (86,233) 45,240 (62,141)
ภาษีเงินได้จ่ายออก (13,796) (12,681) (5,511) (4,157)
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายได้รับคืน -                  1,545 -                  -                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 67,664 (97,369) 39,729 (66,298)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวของกิจการ -                  283 -                  283 
เงินลงทุนช่ัวคราว (407) 195,742 -                  -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีในกองทุนส่วนบุคคล (659) (88,047) -                  -                  
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 180,269 331,710 -                  114,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (180,000) (346,900) -                  (105,000)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 849 15 823 -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (4,038) (904) (3,809) (156)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ (2,898) (27,932) -                  -                  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 -                  14 -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (960) (3,625) -                  (391)
ดอกเบ้ียรับ 780 3,148 -                  -                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,050) 63,490 (2,972) 8,736 

วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของใน

   บริษัทย่อยท่ีไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม -                  2,403 -                  2,403 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 9,181 124,613 1,839 111,890 

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะส้ัน (10,000) (10,000) -                  (10,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                  (30,000) (10,000) (30,000)

เงินสดท่ีจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน -                  (345) -                  (345)
ดอกเบ้ียจ่าย (26,710) (36,741) (21,976) (32,990)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (27,529) 49,930 (30,137) 40,958 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 33,085 16,051 6,620 (16,604)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 186,399 233,694 9,481 26,768 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 219,484 249,745 16,101 10,164 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจ้าหน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 258 1,472 6,850 6,873 
เจ้าหน้ีค่าซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ 13,481 32,311                -                -

เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                - 1,698                - 435 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 1,436,615 1,729,804                -                -

การแลกเปล่ียนบริการด้วยสินทรัพย์ 7,498 13,506 7,498 10,802 

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 

2 การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 

3 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

4 การปรับปรุงรายการทางการบัญชี 
5 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
6 เงินลงทุนอื่น 
7 ลูกหน้ีการค้า 

8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
10 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 
11 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
12 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
13 ส่วนงานด าเนินงาน 
14 ภาษีเงินได้ 
15 ขาดทุนต่อหุ้น 
16 เครื่องมือทางการเงิน 
17 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
18 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
19 เรื่องอื่นๆ 
20 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
 
1 ข้อมูลทั่วไป  
 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ 

จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28-31 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
 บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร 

และอื่นๆ กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิตอล และสื่อ
โฆษณา ผลิตรายการโทรทัศน์ ให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์และอื่นๆ  

 
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
ทั่วไป แบบความคมชัดปกต ิโดยมีระยะเวลา 15 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 

 
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน์  เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
ข่าวสารและสาระ แบบความคมชัดปกติ โดยมีระยะเวลา 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 
2572  

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 กำรใช้เกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 139.11 ล้านบาท 
และ 365.72 ล้านบาท ตามล าดับ (2560: 290.96  ล้านบาท และ 40.86 ล้านบาท ตามล าดับ) และ ณ วันเดียวกัน 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจ านวน 1,438.49 ล้านบาท และ 
1,702.78 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2560: 1,423.49 ล้านบาท และ 1,668.01 ล้านบาท ตามล าดับ) และมี
ขาดทุนสะสมจ านวน 3,680.99 ล้านบาท และ 3,468.46 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2560: 3,556.27 ล้านบาท 
และ 3,102.74 ล้านบาท ตามล าดับ) และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจ านวน 3.82 ล้านบาท และ 46.52 ล้านบาท 
ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2560: รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 134.52 ล้านบาท และ 318.55 ล้านบาท ตามล าดับ) สถานการณ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ
การด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท
และบริษัท โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข่าวและรายการในสื่อต่างๆ ของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้          
ค่าโฆษณา ปรับโครงสร้างการท างานและเพิ่มอัตราก าลังคนของฝ่ายการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและปรับ
โครงสร้างฝ่ายผลิตรายการให้มีประสิทธิภาพ ปรับผังรายการโทรทัศน์ให้มีความโดดเด่น ปรับเปล่ียนรูปแบบของ
รายการเพื่อเพิ่มจ านวนผู้ชมรายการและเพิ่มช่องทางการหารายได้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น สื่อแบบใหม่ การจัดกิจกรรม
สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ  เป็นต้น นอกจากน้ี  ผู้บริหารมีแผนในการเพิ่มรายได้โดยการใช้ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รวมถึงการขยายส่วนงานดิจิทัล การปรับปรุงรูปแบบในการด าเนินรายการ
เพื่อให้รายการน่าสนใจและปรับปรุงรูปแบบการให้เช่าเวลาออกอากาศส าหรับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งผลในเชิงบวกจากการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อ 18 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

การปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจหลักอันประกอบด้วยธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และสื่อต่างๆ ดังน้ัน กลุ่มบริษัทได้พิจารณาจ าหน่ายทรัพย์สิน และ/หรือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยที่มิใช่ธุรกิจหลักในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อ 18 และบริษัทย่อยอื่นๆ ในอนาคต เพื่อน ากระแสเงินสดมาจ่ายช าระหน้ีสิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย รวมถึงกลุ่ม
บริษัทอาจมีแผนในการปรับโครงสร้างทางการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงิน เช่น การ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการจัดท างบการเงินตามข้อสมมติทางบัญชีที่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองต่อไปมีความเหมาะสม ดังน้ัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวมรายการ
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหน้ีสินใหม่ ซึ่งอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษัทและ
บริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 
 
เกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) ให้หลักทรัพย์ของบริษัทที่มี
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เม่ือส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว ในกรณีดังกล่าวบริษัท
ต้องเผยแพร่แผนการแก้ไขเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน 
 

3 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัต ิ
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  

 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูล  
ที่เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดังน้ันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้นกรณีที่กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง
ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2561 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ  
ต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทหรือบริษัท 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินเก่ียวกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อ 
งบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบัติ เป็นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี
ดังต่อไปน้ี  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7* การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9* เครื่องมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 2562 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32* การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 2563 

 

*  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจ านวนที่รับรู้และช่วงเวลาที่ 
รับรู้ โดยรายได้จะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วันที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของ
รายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน ามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเก่ียวกับการรับรู้รายได้ ดังต่อไปน้ี 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ 
โฆษณา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพย์ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ข้อก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง 
 
ขณะน้ีผู้บริหารก าลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวข้างต้น เป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ  

บริษัท  
 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
 ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ 

การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวน
เงินที่เก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 

 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัท และแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 
กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู้ประเมิน
มูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
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กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา  
กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่ารวมถึง  
การจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 
 
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท 
 
เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังน้ี 
 
 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินอย่างเดียวกัน 
 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
 ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ

สังเกตได้) 
 

หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม     
ที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดที่มีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 16 
เครื่องมือทางการเงิน 
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4 กำรปรับปรุงรำยกำรทำงกำรบัญชี 
 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้แจ้งต่อสาธารณชนว่ามีข้อสงสัยในการรับรู้รายได้ค่าโฆษณาของปี 2560 
และงวดก่อนๆ  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจึงได้สอบสวนกระบวนการและวิธีการทางบัญชีที่เก่ียวกับการ
รับรู้รายได้ค่าโฆษณาของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้งน้ี ผู้บริหารพบว่าการรับรู้รายได้ค่าโฆษณาในงวดก่อนๆ จ านวน
หน่ึงไม่มีหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ตลอดจนไม่เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการทางบัญชีที่กลุ่มบริษัท
ก าหนดไว้ ดังน้ัน ผู้บริหารจึงได้ปรับปรุงและแก้ไขงบการเงินที่เก่ียวข้องย้อนหลัง ดังต่อไปน้ี 
 

 ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชี 
 ตามท่ีเคยเสนอ  รายการ   
 รายงานไว้แล้ว  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560      
รายได้จากการขายและการให้บริการลดลง 534,493  (16,461)  518,032 
      
ขำดทุนส ำหรับงวดเพิ่มขึ้น (274,497)  (16,461)  (290,958) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด - สุทธิทำงภำษี 598  -  598 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดเพิ่มขึ้น (273,899)  (16,461)  (290,360) 

      
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและปรับลดเพิ่มขึ้น (บาท) (0.063)  (0.004)  (0.067) 

      
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร      
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560      
รายได้จากการขายและการให้บริการลดลง 133,786  (6,015)  127,771 
      
ขำดทุนส ำหรับงวดเพิ่มขึ้น (34,848)  (6,015)  (40,863) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด - สุทธิทำงภำษี 272  -  272 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดเพิ่มขึ้น (34,576)  (6,015)  (40,591) 

      
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและปรับลดเพิ่มขึ้น (บาท) (0.009)  (0.001)  (0.010) 

      



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชี 
 ตามท่ีเคยเสนอ  รายการ   
 รายงานไว้แล้ว  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม      
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560      
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น (708,950)  (690,735)  (1,399,685) 
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 327,299  (23)  327,276 
      
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร      
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560      
ก าไรสะสมลดลง 302,505  (175,751)  126,754 

 
5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท       
หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 8 และ 9 
ส าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส าคัญ บริษัทย่อยทางอ้อม และกิจการที่เก่ียวข้องกันอืน่ มีดังน้ี 
 

 ประเทศที่จัดตั้ง     
ชื่อกิจกำร /สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ผู้บริหารส าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน   
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ            
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ ง น้ี  รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ใน
ระดับบริหารหรือไม่) 

บริษัทย่อยทางอ้อม   
มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จ ากัด รับโอน

ใบอนุญาต (จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) 
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด ไทย เป็ นบ ริ ษั ทที่ บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ รอดแคสติ้ ง                        

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น โกลบอล  เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.74 และมีกรรมการร่วมกัน 

บุคคลหรอืกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษัท ไทย พอร์ทัล จ ากัด  ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน โดยบริษัท คมชัดลึก 

มีเดีย จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 19.00 
ผู้ถือหุ้น ไทย ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายได้จากการขายและการให้บริการ ราคาซื้อขายทางการค้าปกติและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ต้นทุนขายและการให้บริการ อัตราต้นทุนปันส่วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ขายอุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
ซื้ออุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
รายได้อื่น ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและ ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ดอกเบี้ยจ่าย อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 

 
รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สรุปได้ดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

   (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษทัย่อยทำงอ้อม        
รายได้จากการขายและการให้บริการ -  -  65,008  109,971 
ต้นทุนขายและการให้บริการ -  -  5,568  4,772 
ซื้ออุปกรณ์ -  -  -  32 
รายได้อื่น -  -  2,415  3,262 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและ        
   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร -  -  2,926  2,990 
        
บริษัทร่วม        
รายได้จากการให้บริการ 1,115  1,153  31  30 
        
        
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

   (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
   เงินเดือนและค่าแรง 11,040  11,416  5,732  4,226 
   โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 571  696  236  216 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 11,611  12,112  5,968  4,442 

        
บุคคลหรอืกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ดอกเบี้ยจ่าย 2,012  -  2,012  - 

 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดังน้ี 

 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  843,032  915,634 
บริษัทร่วม 228  181  11  11 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 67  67  -  - 
 295  248  843,043  915,645 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (83,832)  (82,701) 
สุทธิ 228  181  759,211  832,944 

        
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ        

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม -  -  1,131  - 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษัทและบริษัทประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
โดยประเมินจากสถานะปัจจุบันของลูกหน้ีและพิจารณาจากจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับหรือจ่ายในอนาคตจากยอด
สุทธิของยอดลูกหน้ีดังกล่าวจากยอดเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  11,310  4,472 

 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  886,717  1,043,755 
บริษัทร่วม 218  345  -  9 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 17,345  17,345  -  - 
 17,563  17,690  886,717  1,043,764 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (17,345)  (17,345)  (741,733)  (738,870) 
สุทธิ 218  345  144,984  304,894 

        
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ        

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม -  -  2,863  - 

 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  1,150,243  1,332,737 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  33,292  33,923 
บริษัทร่วม 13  -  -  - 
รวม 13  -  33,292  33,923 
    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย -  -  52,310  19,474 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน อัตรำดอกเบี้ย 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2561  2560 2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้น 12.00  12.00 70,000  70,000  70,000  70,000 
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า    (683)  (1,305)  (683)  (1,305) 
รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำก           
    บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน    69,317  68,695  69,317  68,695 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังน้ี 
 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้น        
ณ วันที่ 1 มกราคม 70,000  -  70,000  - 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 70,000  -  70,000  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการ สนับสนุน
การด าเนินงาน การตลาดและงานด้านอ่ืนๆ โดยบริษัทจะได้รับค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเพื่อเช่าพื้นที่และบริการที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทตกลงจะช าระค่าเช่าและ
บริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมเพื่อให้เช่าพื้นที่และบริการที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทย่อยและ
บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวตกลงจะช าระค่าเช่าและบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยเพื่อรับบริการระบบสารสนเทศ โดยบริษัทตกลงจะช าระค่าบริการตามอัตราที ่    
ตกลงในสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจ านวน 70 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วแลกเงิน            
มีก าหนดช าระคืน 3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี บริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยในวันเริ่มสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้น
ดังกล่าวจ านวน 2.01 ล้านบาท นอกจากน้ี บริษัทได้น าเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหน่ึงไปจ าน าเพื่อเป็นหลักทรัพย์
ค้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 9) 

 
6 เงินลงทุนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว        
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 3,878  3,471  -  - 
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า 
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 

 
123,862 

  
121,951 

  
- 

  
- 

 127,740  125,422  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3  3  3  3 
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 2,260  4,016  2,260  4,016 
 2,263  4,019  2,263  4,019 
        
รวม 130,003  129,441  2,263  4,019 
 

บริษัทย่อยสองแห่งได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล โดยจ้างบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระในประเทศ กองทุนส่วนบุคคล
น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารเงินสดของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีตาม
สภาวการณ์ที่เหมาะสมกับตลาดทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 124.55 
ล้านบาท (รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 0.70 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2560: มูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 
123.34 ล้านบาท (รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1.33 ล้านบาท)) 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของตราสารทุนและตราสารหน้ีที่อยู่ในความ
ต้องการตลาด มีดังน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว        
หลักทรัพย์เพือ่ค้ำ        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  223,598  -  49,289 
ซื้อระหว่างงวด 180,000  346,900  -  105,000 
ขายระหว่างงวด (180,000)  (331,046)  -  (113,781) 
โอนระหว่างงวด -  (239,765)  -  (40,606) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า -  313  -  98 
ณ วันที่ 31 มีนำคม -  -  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

หลักทรัพย์เพือ่ค้ำ (ในกองทุนส่วนบุคคล)        
ณ วันที่ 1 มกราคม 121,951  -  -  - 
ซื้อระหว่างงวด 659  -  -  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 1,252  -  -  - 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 123,862  -  -  - 

        
หลักทรัพย์เผือ่ขำย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
โอนระหว่างงวด -  239,765  -  40,606 
ณ วันที่ 31 มีนำคม -  239,765  -  40,606 

        
หลักทรัพย์เผือ่ขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล)        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
ซื้อระหว่างงวด -  88,047  -  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า -  407  -  - 
ณ วันที่ 31 มีนำคม -  88,454  -  - 

        
เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
หลักทรัพย์เผือ่ขำย        
ณ วันที่ 1 มกราคม 3  2,800  3  2,800 
ขายระหว่างงวด -  (960)  -  (960) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า -  340  -  340 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 3  2,180  3  2,180 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

32 

7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน  5 295  248  843,043  915,645 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  264,774  339,640  115,122  133,270 
รวม  265,069  339,888  958,165  1,048,915 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (58,018)  (59,786)  (113,790)  (113,269) 
      คา่เผื่อสินค้ารับคืน  (4,211)  (5,334)  (2,495)  (2,875) 
สุทธิ  202,840  274,768  841,880  932,771 
         

  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
(กลับรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ        
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 6,056  854  1,194  (177) 

 

การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้า มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 228  181  58,347  92,812 
เกินก าหนดช าระ:        

น้อยกว่า 3  เดือน -  -  85,656  76,683 
3 - 6 เดือน -  -  75,199  125,347 
6 - 12 เดือน -  -  138,596  112,373 
มากกว่า 12  เดือน 67  67  485,245  508,430 

 295  248  843,043  915,645 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (83,832)  (82,701) 
 228  181  759,211  832,944 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บุคคลหรอืกิจกำรอื่นๆ        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 117,213  152,976  43,317  51,576 
เกินก าหนดช าระ:        

น้อยกว่า 3 เดือน 55,685  94,224  28,252  36,413 
3 - 6 เดือน 9,878  15,017  3,419  4,365 
6 - 12 เดือน 15,316  7,885  4,264  4,237 
มากกว่า 12  เดือน 66,682  69,538  35,870  36,679 

 264,774  339,640  115,122  133,270 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (57,951)  (59,719)  (29,958)  (30,568) 

ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (4,211)  (5,334)  (2,495)  (2,875) 
 202,612  274,587  82,669  99,827 
        
สุทธิ 202,840  274,768  841,880  932,771 
 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 90 วัน 
 

8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 23,226  23,156  1,800  1,800 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน  
  บริษัทร่วม (48)  49  -  - 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 23,178  23,205  1,800  1,800 

 
 ไม่มีการซื้อและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 34 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดังน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
  สัดส่วนความเป็น     มูลค่าตาม  เงินปันผลรับส าหรับงวด 
บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ เจ้าของ ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  สามเดือนสิ้นสุดวันที ่

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด  ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  23,178  23,226  -  - 

 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และอยู่ในระหว่างการช าระบัญชี 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สัดส่วนความเป็น         เงินปันผลรับส าหรับงวด 
บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ เจ้าของ ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สามเดือนสิ้นสุดวันที ่

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น 
อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด 

ตัวแทนขาย
โฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  -  -  1,800  1,800  -  - 

 
บริษัทร่วมดังกล่าวด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ันจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และอยู่ในระหว่างการช าระบัญชี 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,490,564  3,627,879 
ค่าเผื่อการด้อยค่า (303,598)  - 
จ าหน่ายเงินลงทุน -  (3,493) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 1,186,966  3,624,386 

 
ไม่มีการซื้อและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
การเข้าท ารายการจ าหน่ายทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ 
 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินเพื่อ
ปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น ยู จ ากัด บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากัด และบริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทดังกล่าวทุกรายการ อย่างไรก็ตาม                             
ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด  และในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติยกเลิกการอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สิน
ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อ 18) 
 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บางส่วนใช้เป็น
หลักประกันเงินกู้ยืม บริษัทจึงมีภาระผูกพันที่จะต้องน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวมาจ่ายช าระคืน
หน้ีสินส่วนที่มีหลักประกันซึ่งเป็นทรัพย์สินดังกล่าว 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค้ าประกัน 
 

บริษัทได้น าเงินลงทุนในบริษัทย่อยหลายแห่งไปจ าน าเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบุคคล       
ที่เก่ียวข้องกัน บุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและสถาบันการเงิน ดังน้ี 
 
 31 มีนาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

บริษัทย่อย 
 

จ านวนหุ้น 
 ราคาทุน - 

สุทธิ 
  
จ านวนหุ้น 

 ราคาทุน - 
สุทธิ 

 (พันหุ้น)  (พันบาท)  (พันหุ้น)  (พันบาท) 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด   
  (มหาชน) 

 
382,024 

  
294,181 

  
382,024 

  
446,951 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  
  จ ากัด (มหาชน) 

 
118,389 

  
175,785 

  
118,389 

  
310,057 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 250  25,000  250  25,000 
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด 149,900  -  149,900  - 
บริษัท เนชั่น ยู จ ากัด 10,000  83,824  10,000  83,824 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 42,250  422,500  42,250  422,500 
รวม 702,813  1,001,290  702,813  1,288,332 

 
นอกจากน้ี บริษัทย่อยแห่งหน่ึงที่ถือเงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ได้น าเงินลงทุนใน
บริษัทแบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด จ านวน 99,997 หุ้น ไปจ าน าเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ยืม
ระยะสั้นของบริษัทกับสถาบันการเงิน 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดังน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 

ทุนช าระแล้ว 
 

ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  
เงินปันผลรับส าหรับงวด 
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2561 2560  2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                       
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้       
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศน์ 
รายการวิทยุ และ
ให้บริการโฆษณาผ่าน        
สื่อโทรทัศน์ วิทยุและ         
สื่อรูปแบบใหม่ 

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

บริษัท เนชั่น อินเตอร์     
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จ ากัด (มหาชน) 

น าเข้า ผลิตและจ าหน่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศ
และต่างประเทศ ผลิต
รายการโทรทัศน์ และ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และ
การบริหารลิขสิทธิ์  

71.04 71.04  170,048  170,048   316,377  316,377  (137,000)  -  179,377  316,377  -  - 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด 

ผลิตและจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อ
โฆษณา 

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



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 

ทุนช าระแล้ว 
 

ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  
เงินปันผลรับส าหรับงวด 
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2561 2560  2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                       
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด จัดส่งหนงัสือพิมพ์และ

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

บริษัท คมชัดลกึ มีเดีย 
จ ากัด 

ผลิตและจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อ
โฆษณา 

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

บริษัท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย 
จ ากัด 

ผลิตและจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและสื่อ
โฆษณา 

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

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส    
บรอดแคสติ้ง จ ากัด 

ผลิตรายการโทรทัศน์ และ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์ 

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

บริษัท เนชั่น ย ูจ ากัด จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน
และอบรมทางด้านวิชาการ 

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

บริษัท ดับบลิวพีเอส     
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ผลิตหนังสือพิมพ์และ
หนังสือต่างๆ และการ
ให้บริการการพิมพ์ 

84.50 84.50  500,000  500,000   422,500   422,500   -  -  422,500   422,500   -  - 

รวม        3,758,456  3,758,456  (2,571,490)   (2,267,892)   1,186,966  1,490,564  -  - 

 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 

ทุนช าระแล้ว 
 

ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  
เงินปันผลรับส าหรับงวด 
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2561 2560  2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางอ้อม                       
ถือหุ้นผ่านทางบริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

                      

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ ์วิชั่น 
จ ากัด 

ผลิตรายการโทรทัศน์และ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์ 

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

ถือหุ้นผ่านทางบริษัท เนชั่น 
อินเตอร์เนชั่นแนล              
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

                      

บริษัท เนชั่น โกลบอล          
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 

น าเข้า ผลิตและจ าหน่าย 
สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเด็ก 
เพื่อการศึกษาและการ 
บันเทิง 

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

 
บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ันจึงไม่มีราคาที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ยกเว้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561    
มีราคาปิดอยู่ที่  0.77 บาท และ 1.49 บาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2560: 1.17 บาท และ 1.59 บาท ตามล าดับ)      
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเท่ากับ 294.59 ล้านบาท และ 179.38 ล้านบาท ตามล าดับ  
(31 ธันวาคม 2560: 447.59 ล้านบาท และ 192.09 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
การพิจารณาการด้อยค่า 

 
ผู้บริหารของบริษัทได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้  
รับคืนพิจารณาจากมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยประมาณ
การตามแผนการด าเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งค านวณจากวิธีต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของเงินทุน 
 
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 1: เงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“NBC”) 
 
จากการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นราคาปิด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 พบว่า
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน NBC สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจ านวน 153 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับ
มูลค่ายุติธรรมและผลการด าเนินงานของ NBC จนถึงปัจจุบัน บริษัทจึงรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจ านวน 153 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 2: เงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  จ ากัด (มหาชน) 
(“NINE”) 
 
จากการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  
จ ากัด (มหาชน) โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นราคาปิด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
พบว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน NINE สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจ านวน 137 ล้านบาท เน่ืองจากผลการ
ด าเนินงานของ NINE จนถึงปัจจุบันไม่เป็นไปตามประมาณการที่เคยคาดการณ์ไว้ ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานและมูลค่ายุติธรรมของ NINE จนถึงปัจจุบัน บริษัทจึงรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
จ านวน 137 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ 
 

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายแก่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียด ดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบัน  มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบัน 
 ของจ านวนเงิน    ของจ านวนเงิน  ของจ านวนเงิน    ของจ านวนเงิน 
 ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  ที่ต้องจ่าย  ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  ที่ต้องจ่าย 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 323,800  (24,286)  299,514  323,800  (25,836)  297,964 
ครบก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี            
   แต่ไม่เกินห้าปี 1,175,200  (38,099)  1,137,101  1,175,200  (43,982)  1,131,218 
รวม 1,499,000  (62,385)  1,436,615  1,499,000  (69,818)  1,429,182 

 
การเปล่ียนแปลงของค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดังน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
  2561  2560 
  (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 มกราคม  1,429,182  1,714,139 
ดอกเบี้ยจ่าย  7,433  15,665 
มูลค่ำปัจจุบัน ณ 31 มีนำคม  1,436,615  1,729,804 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมมียอดคงเหลือของหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน
ที่วางไว้เพื่อค้ าประกันการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนที่เหลือให้กับ กสทช. จ านวนเงินรวม 1 ,499 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม 2560: 1,499 ล้านบาท) 
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร         
   ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน  117,366  95,712  99,483  82,579 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน         
   ส่วนทีมี่หลักประกัน  200,000  200,000  200,000  200,000 
   ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน  556,490  568,962  503,541  518,606 

  756,490  768,962  703,541  718,606 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น         
   จำกสถำบันกำรเงิน  873,856  864,674  803,024  801,185 

 

        

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน         
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี         
   ส่วนที่มีหลักประกัน  125,000  156,000  125,000  156,000 

         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวข้อง
กัน 

        
   ส่วนที่มีหลักประกัน 5 69,317  68,695  69,317  68,695 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ         
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน         
   ส่วนที่มีหลักประกัน  401,089  395,460  401,089  395,460 
   ส่วนทีไ่ม่มีหลักประกัน  89,701  89,345  89,701  89,345 
     490,790  484,805  490,790  484,805 
         เงินกู้ยืมระยะส้ัน  560,107  553,500  560,107  553,500 

 

        

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยระยะส้ัน  1,558,963  1,574,174  1,488,131  1,510,685 
         

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         
   ส่วนที่มีหลักประกัน  68,375  47,000  68,375  47,000 
เงินกู้ยืมระยะยำว  68,375  47,000  68,375  47,000 

         

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน  68,375  47,000  68,375  47,000 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 
2560 ได้ดังน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงป ี 1,558,963  1,574,174  1,488,131  1,510,685 
ครบก าหนดหลังจากหน่ึงป ีแต่ไม่เกินห้าป ี 68,375  47,000  68,375  47,000 
รวม 1,627,338  1,621,174  1,556,506  1,557,685 

 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดของ
หลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
มูลค่ำตำมบัญชี        
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ 741,364  750,821  354,049  354,049 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,001,290  1,288,332  1,001,290  1,288,332 
รวม 1,742,654  2,039,153  1,355,339  1,642,381 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและแหล่งอื่น 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่งจ านวน 
756.49 ล้านบาท และ 703.41 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2560: 768.96 ล้านบาท และ 718.61 ล้านบาท 
ตามล าดับ) เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกันและมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.90 - ร้อยละ 12.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 
2.90 - ร้อยละ 11.00 ต่อป)ี  
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับบุคคลและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายแห่ง
จ านวน 490.79 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 484.81 ล้านบาท) โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วแลกเงิน มีก าหนดช าระ
คืน 1 - 2 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 - ร้อยละ 15 ต่อปี (2560: ร้อยละ 6 - ร้อยละ 15 ต่อปี)  
ทั้งน้ี บริษัทได้น าเงินลงทุนในบริษัทย่อยหลายแห่งไปจ าน าเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว               
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 9) 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน                  
300 ล้านบาท เพื่อใช้ในเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ า 
(Minimum Loan Rate) ลบด้วยร้อยละหน่ึง (MLR - 1%) และมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 3 ปี 
นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2562 ทั้งน้ี บริษัทมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ข้อจ ากัดที่ก าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้แก่ การด ารงอัตราส่วนของหน้ีสินรวมต่อผู้ถือหุ้น และการด ารงสัดส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ี  ต่อมาเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทได้ท าสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมส าหรับ       
เงินกู้ยืมเงินดังกล่าว โดยจะเริ่มช าระคืนต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562 
 

เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย     
แห่งหน่ึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 193.38 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 203.00 
ล้านบาท) 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่ออื่นๆ กับสถาบัน
การเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม 3 ,525.53  ล้านบาท และ 1 ,735.60 ล้านบาท ตามล าดับ 
(31 ธันวาคม 2560:  3,525.53 ล้านบาท และ 1,735.60 ล้านบาท ตามล าดับ)  
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม  2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม  690.70 ล้าน
บาท และ 587.33 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2560: 709.06 ล้านบาท และ 599.44 ล้านบาท ตามล าดับ) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ NMG-WB 
 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคัญแสดงสิทธิ NMG-WB ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 มีดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560 
 จ านวน    จ านวน   
 ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม  ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ 
 (พันหน่วย / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 25,408  30,743  20,709  25,057 
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด 2,779  3,159  5,286  4,925 
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด (2,250)  (2,518)  (4,421)  (3,878) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 25,937  31,384  21,574  26,104 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ NMG-W3 
 
ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ NMG-W3 ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดังน้ี 
 

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ  

วันที ่1 มกราคม 2561 
ออกสิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใช้สิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ  

วันที ่31 มีนาคม 2561 ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ 
(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

     19 มิถุนายน 
904 - - 904 1 2561 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ NINE-WA 
 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคัญสิทธิแสดงสิทธิ NINE-WA ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
และ 2560 มีดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 จ านวน    จ านวน   
 ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม  ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ 
 (พันหน่วย / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,538  2,994  1,492  2,957 
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด 88  171  181  517 
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด -  -  (256)  (696) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 1,626  3,165  1,417  2,778 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ NINE-W1 

 
ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ NINE-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดังน้ี 

 
งบกำรเงินรวม 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ  

วันที ่1 มกราคม 2561 
ออกสิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใช้สิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ  

วันที ่ 31 มีนาคม 2561 ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ 
(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

     11 กรกฎาคม 
84.96 - - 84.96 4 2561 

 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ NBC-WB 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคัญแสดงสิทธิ NBC-WB ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 มีดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 จ านวน    จ านวน   
 ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม  ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ 
 )พันหน่วย  /พันบาท(  
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,830  1,608  2,273  1,998 
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด 172  185  601  350 
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด (128)  (146)  (738)  (471) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 1,874  1,647  2,136  1,877 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ NBC-W1 

 
ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ NBC-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดังน้ี 

 

งบกำรเงินรวม 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ  

วันที ่1 มกราคม 2561 
ออกสิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใช้สิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ  

วันที ่31 มีนาคม 2561 ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ 
(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

     11 กรกฎาคม 
177 - - 177 3 2561 

 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวด      
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจ านวน 0.77 ล้านบาท และ 0.64 ล้านบาท ตามล าดับ (2560: 0.67 ล้านบาท 
และ 1.05 ล้านบาท ตามล าดับ) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน   

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สิ่งพิมพ์และโฆษณำ  บริกำรด้ำนกำรพิมพ์  
สื่อกำรศึกษำและ 

บันเทิง  
สื่อกระจำยภำพและเสียงและส่ือ

สมัยใหม ่  อื่นๆ  รวม 
   วันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
   (ปรับปรุงใหม่)            (ปรับปรุงใหม่)        (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 157,732  198,790  7,137  13,905  19,898  29,620  146,212  216,979  60,147  58,738  391,126  518,032 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 20,430  23,201  31,955  45,338  1,445  2,852  209  405  17,093  21,721  71,132  93,517 
รายได้อ่ืน 3,552  5,479  708  1,065  3,703  3,532  12,039  2,502  4,946  3,829  24,948  16,407 
รวมรำยได ้ 181,714  227,470  39,800  60,308  25,046  36,004  158,460  219,886  82,186  84,288  487,206  627,956 
                        

ก าไร (ขาดทุน)                         
   ตามส่วนงานก่อนหัก                        
   ภาษีเงินได้ (30,528)  (74,633)  (25,239)  2,342  29,244  1,547  (86,910)  (208,891)  (15,496)  (9,312)  (128,929)  (288,947) 
                        

สินทรัพย์ส่วนงาน                        
   ณ วันที่ 31 มีนาคม /                        
   31 ธันวาคม 1,127,083  907,349  567,443  589,197  256,420  236,151  1,709,008  2,076,844  257,737  260,389  3,917,691  4,069,930 
                        

หนี้สินส่วนงาน                        
   ณ วันที่ 31 มีนาคม /                        
   31 ธันวาคม 1,955,949  2,000,383  155,130  137,452  36,373  38,797  1,714,076  1,705,997  59,986  52,781  3,921,514  3,935,410 

                        



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 กระทบยอดก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2561  2560 

    (ปรับปรุงใหม่) 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากส่วนงานท่ีรายงาน  (128,929)  (288,947) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (48)  49 
ขำดทุนรวมก่อนภำษีเงินได้  (128,977)  (288,898) 

 
14 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินได้ประจ าปีถัวเฉล่ีย 
ถ่วงน้ าหนักที่คาดไว้ส าหรับปีทางการเงินเต็มปีที่ใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้  
ที่แท้จริงรวมของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
คือร้อยละ 7.86 และร้อยละ 0.02 ตามล าดับ (31 มีนาคม 2560:_ร้อยละ 0.71 และร้อยละ 3.36 ตามล าดับ) การ
เปล่ียนแปลงในอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงมีสาเหตุหลักเน่ืองจากผลขาดทุนทางภาษีทีจ่ะสิ้นอายุในปี 2561 - 2566 ซึ่ง
กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่ายังไม่
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว และความ
แตกต่างระหว่างการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายทางภาษี เก่ียวกับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าและการตัด
จ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ขำดทุนต่อหุ้น 
 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากขาดทุนส าหรับ
งวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยแสดง                 
การค านวณดังน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ขำดทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ        
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) (124,720)  (271,524)  (365,719)  (40,863) 
        

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 4,067,848  4,067,848  4,067,848  4,067,848 
        

ขำดทุนต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) (0.031)  (0.067)  (0.090)  (0.010) 

 
 ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
 

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่น าผลของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NMG-W3)  และใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย (NMG-WB) มารวมค านวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรมของ
บริการที่จะได้รับจากพนักงานต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัว เฉล่ียถ่วงน้ าหนักใน                 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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16 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล 

 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 มีนำคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า          
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า          
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 123,862  -  123,862  -  123,862 
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3  3  -  -  3 

 
         

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า          
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 193,375        193,375 
          

31 ธันวำคม 2560          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า          
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า          
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 121,951  -  121,951  -  121,951 
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3  3  -  -  3 
          

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า          
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 203,000        203,000 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 มีนำคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า          
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3  3  -  -  3 
          

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า          
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 193,375        193,375 
          
31 ธันวำคม 2560          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า          
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3  3  -  -  3 
          

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า          
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 203,000        203,000 
 

17 ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น        

   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงป ี 205,185  196,763  46,180  47,568 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าป ี 628,401  636,990  67,050  77,107 
หลังจากห้าปี 592,858  625,357  -  - 

รวม 1,426,444  1,459,110  113,230  124,675 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ 1,926  1,251  458  1,251 
ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยกับ        
   สถาบันการเงิน 85,000  85,000  85,000  85,000 
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 1,650,304  1,650,805  36,027  34,876 
รวม 1,737,230  1,737,056  121,485  121,127 

 

สัญญาที่ส าคัญ 
 

ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าและบริการเพื่อเช่าส านักงานรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกกับบริษัท
ในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะสิ้นสุดในเวลาที่แตกต่างกันจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
บริษัทและบริษัทย่อยตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีเง่ือนไข
ในการต่ออายุสัญญาได้ 

 
ข) บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซื้อข่าวกับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมตกลงช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่ตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีเง่ือนไขในการต่ออายุสัญญาได้ 

 
ค) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงและบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเพื่อรับบริการเก่ียวกับการส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ขึ้นสู่ดาวเทียมหลายฉบับกับบริษัทในประเทศสองแห่งเป็นระยะเวลา 9 เดือน ถึง 5 ปี 11 เดือน 
โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาแตกต่างกันจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม 
ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการส าหรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าวตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา 

 
ง) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงและบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่ารับบริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภท                

ที่ใช้คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกเป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการดังกล่าวตามอัตราที่ตกลงกันใน
สัญญา 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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จ) บริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นห้องส่งรายการกับสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 
3 ปี 11 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทตกลงช าระค่าเช่า  
ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา 

 
ฉ) บริษัทได้ท าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นลานจอดรถกับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง โดยตกลงช าระค่าเช่า  

ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา สัญญานี้ผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ช) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่ายานพาหนะกับบริษัทในประเทศสามแห่ง โดยตกลงช าระค่าเช่า  
ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 - 4 ปี โดยจะสิ้นสุดในระยะเวลา 
ทีแ่ตกต่างกันจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 

 
ซ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์  

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยตกลงช าระค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา  ในระหว่างปี 2560  
ผู้ให้บริการได้ท าบันทึกแนบท้ายสัญญารับบริการดังกล่าว โดยเปล่ียนแปลงวันครบก าหนดสัญญาจาก      
วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาไม่เปล่ียนแปลง 

 
ฌ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์  

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยตกลงช าระค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา  ในระหว่างปี 2560  
ผู้ให้บริการได้ท าบันทึกแนบท้ายสัญญารับบริการดังกล่าว โดยเปล่ียนแปลงวันครบก าหนดสัญญาจาก      
วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาไม่เปล่ียนแปลง 

 
บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีภาระผูกพันจากการให้สถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค้ าประกัน               
การใช้ไฟฟ้า ซึ่งค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว   

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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18 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ก) การเข้าท ารายการจ าหน่ายทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ 
 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 9 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติยกเลิกการอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินตามมติการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น ยู จ ากัด บริษัท ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัททุกรายการ 
เน่ืองจากไม่มีผู้สนใจที่จะซื้อทรัพย์สินแต่ละรายการด้วยวิธีประกวดราคาในราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาพื้นฐาน 

 

ข) การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ าหน่าย                
เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น ยู จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือใบอนุญาตและประกอบธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น
จ านวน 30,599,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าว ในราคา 
หุ้นละ 8.3824 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 256.50 ล้านบาท ทั้งน้ี การจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็จ
เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์รวม 212.93 ล้านบาท 
หน้ีสินรวม 39.31 ล้านบาท และขาดทุนส าหรับงวด 5.86 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ าหน่าย 
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ านวนทั้งสิ้น 4,999,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 90 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าวในราคาหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น  
9 ล้านบาท ทั้งน้ีการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็จเม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2561 บริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์รวม 53.75 ล้านบาท หน้ีสินรวม 103.66 ล้านบาท และขาดทุนส าหรับงวด 
9.65 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
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ค) การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) ”) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจาก 259.25 ล้านบาท  
(แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 259,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 170.05 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 170,049,286 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการลดหุ้นสามัญจ านวน 89,200,714 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยแบบก าหนดวัตถุประสงค์  
(Specific Objective) จ านวน 220.50 ล้านบาท จาก 170.05 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
175,049,286 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 390.55 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 390,549,286 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.40 
บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308.70 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวจะน ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกลุ่มบริษัทย่อย เพื่อให้มีสภาพคล่องมากขึ้นและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทย่อย รวมทั้ง
การใช้เงินทุนส าหรับธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง 

 

ง) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกค าสั่งที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับ 
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มีค าสั่งส าคัญดังต่อไปน้ี 

 

 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“ผู้รับใบอนุญาต”) รายใดที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ เหลือตั้งแต่งวดที่ห้าเป็นต้นไป  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามค าสั่ง คสช. ที่ 76/2559 เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพื่อประโยชน์สาธารณะ แจ้งเป็นหนังสือไปยังส านักงาน กสทช. เพื่อขอพักช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ในส่วนที่เหลือ โดยก าหนดระยะเวลาการพักช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน กสทช. เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับหนังสืออนุญาตให้พัก
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ดังกล่าว 
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 ให้ กสทช. และส านักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี จัดให้มีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้กับ 
ผู้รับใบอนุญาต เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ดังกล่าวเป็น
ระยะเวลายี่สิบสี่เดือน นับแต่วันที่ค าสั่งน้ีมีผลใช้บังคับ 

 

จ) การจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและการไถ่ถอนหลักประกัน 
 

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ถึงวันที่รายงาน บริษัทได้มีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางรายจ านวนเงินรวม 236.0 ล้านบาท และมีการไถ่ถอนหลักประกันที่เป็น 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 158.1 ล้านบาท 
 

ฉ) การอนุมัติการขายสินทรัพย์ของบริษัท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ าหน่าย 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชีจ านวน 10.82 ล้านบาท เน่ืองจากมีหนังสือแสดง    
ความจ านงที่จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวในราคา 12.0 ล้านบาท 
 

19 เรื่องอื่นๆ 
 

 บริษัท บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด”) กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท ตกเป็น
จ าเลยในคดีอาญาเก่ียวกับการหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอื่นๆ โดยมีทุนทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 2,343 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ต่อมา เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โจทก์ได้ถอนฟ้อง
จ าเลยทั้งหมด ซึ่งศาลได้อนุญาตให้ถอนฟ้องและให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว คดีจึงเป็นที่ยุติและถึง
ที่สุดแล้ว และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ศาลพิพากษายกค าฟ้องของโจทก์ในคดีของบริษัทย่อยดังกล่าว 

 

 บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจ าเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 42.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ศาลจังหวัด         
พระโขนงได้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทที่ตกเป็นจ าเลย ทั้งน้ี  โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาดังกล่าวในเดือนมกราคม 2560 และต่อมาได้ยื่นค าร้องขอถอนอุทธรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในเดือน
กรกฎาคม 2561 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกค าพิพากษาศาลชั้นต้น โดยให้ศาลชั้นต้นรอผลของคดีถึงที่สุดก่อนจึงมีค า
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องเชื่อว่า ศาลน่าจะอนุญาตให้มีการถอนอุทธรณ์
ส าหรับบริษัท และจะท าให้คดีนี้ยุติส าหรับบริษัทตามค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 
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 บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจ าเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ    
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 51.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คดีดังกล่าวอยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น  ต่อมา เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2561 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง
บริษัท 
 

เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกับการเพิกถอนมติของที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 ต่อมาบริษัทได้ยื่นฎีกาต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 2560 
ณ วันที่  31 มีนาคม 2561 คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมาย                       
ที่เก่ียวข้องมีความเห็นว่า บริษัทไม่น่าจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้น และเชื่อว่าผลเสียหายที่เกิดขึ้นจาก 
คดีฟ้องร้องจะไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
 

20 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2561 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนองบการเงิน
ระหว่างกาลป ี2561 มีดังน้ี 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560            
ลูกหน้ีกรมสรรพากร -  138,465  138,465  -  -  - 
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ -  147,237  147,237  -  82,460  82,460 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 285,792  (285,702)  90  82,460  (82,460)  - 
รายได้รอตัดบัญชี 95,518  (57,450)  38,068  36,884  (36,884)  - 
รายได้รับล่วงหน้า -  57,450  57,450  -  36,884  36,884 
   -      -   
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