
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 

งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงนิระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 249,745             233,694           10,164             26,768             

เงินลงทุนชั่วคราว 4 331,256             422,376           40,606             49,289             

ลูกหนี้การคา 5 289,863             398,049           1,101,893        1,168,239        

รายไดคางรับ 3 889,186             790,269           677,574           581,403           

ลูกหนี้อื่น 3 91,029               89,842             1,004,501        927,673           

สินคาคงเหลือ   6 122,739             136,926           24,844             26,224             

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 331,568             381,310           95,388             111,994           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,305,386         2,452,466        2,954,970        2,891,590        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 1,250                 862                  -                   -                   

เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 23,205               23,156             1,800               1,800               

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                    -                   3,624,386        3,627,879        

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน -                    -                   -                   -                   

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 4 6,796                 7,416               6,796               7,416               

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 79,791               75,446             68,977             64,495             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,443,117         1,485,521        477,808           489,345           

สินทรัพยไมมีตัวตน 178,450             174,142           7,068               7,511               

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 9 2,522,355         2,574,171        -                   -                   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 111,748             112,053           19,956             21,353             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 230,808             170,997           142,340           119,661           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,597,520         4,623,764        4,349,131        4,339,460        

รวมสินทรัพย 6,902,906         7,076,230        7,304,101        7,231,050        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(พันบาท)



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,053,413         939,431           984,239           882,980           

เจาหนี้การคา 3 105,468             99,264             1,530,711        1,509,798        

เจาหนี้อื่น 3 26,828               26,141             30,511             28,594             

รายไดรอตัดบัญชี 114,319             119,995           28,482             27,729             

สวนของคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่

   และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 293,190             584,069           -                   -                   

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 120,000             120,000           120,000           120,000           

เงินกูยืมระยะสั้น 146,002             160,000           146,002           160,000           

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 727                    1,066               727                  1,066               

คาใชจายคางจาย 3 231,683             187,345           502,835           462,397           

ภาษีเงินไดคางจาย 50                      50                    -                   -                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 241,160             248,669           61,127             68,381             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,332,840         2,486,030        3,404,634        3,260,945        

หนี้สินไมหมุนเวียน

คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ

   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 9 1,436,614         1,130,070        -                   -                   

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 128,958             158,833           128,958           158,833           

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22,814               20,909             -                   -                   

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ

   ผลประโยชนพนักงาน 145,567             167,253           43,342             47,685             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 98,862               105,061           79,013             81,904             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,832,815         1,582,126        251,313           288,422           

รวมหนี้สิน 4,165,655         4,068,156        3,655,947        3,549,367        

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

   ทุนที่ออกและชําระแลว 2,155,959         2,155,959        2,155,959        2,155,959        

สวนเกินมูลคาหุน

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,169,694         1,169,694        1,169,694        1,169,694        

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 96,908               96,605             -                   -                   

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 10 30,759               30,012             26,104             25,057             

สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 10 (91,013)             (91,013)            -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) สะสม

   จัดสรรแลว

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 32,700               32,700             32,700             32,700             

   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (964,011)           (708,950)         267,657           302,505           

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (3,726)               (4,232)              (3,960)              (4,232)              

รวมสวนของบริษัทใหญ 2,427,270         2,680,775        3,648,154        3,681,683        

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 309,981             327,299           -                   -                   

รวมสวนของผูถือหุน 2,737,251         3,008,074        3,648,154        3,681,683        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,902,906         7,076,230        7,304,101        7,231,050        

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3 534,493             656,296           133,786           209,417           

รายไดดอกเบี้ย 3,078                 6,087               -                   2                      

รายไดอื่น 3 13,329               18,270             8,622               7,359               

รวมรายได 550,900             680,653           142,408           216,778           

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 3 474,781             509,116           46,704             61,119             

ตนทุนในการจัดจําหนาย 3 75,008               49,634             23,033             28,141             

คาใชจายในการบริหาร 3 231,672             155,229           84,392             98,705             

ตนทุนทางการเงิน 41,925               32,852             21,798             4,696               

รวมคาใชจาย 823,386             746,831           175,927           192,661           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 7 49                      502                  -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (272,437)           (65,676)            (33,519)            24,117             

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 12 (2,060)               11,348             (1,329)              (4,381)              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (274,497)           (54,328)            (34,848)            19,736             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 4 70                      (266)                 (337)                 (266)                 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของ

   เงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน 4 677                    -                   677                  -                   

ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (149)                  53                    (68)                   53                    

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 598                    (213)                 272                  (213)                 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 มีนาคม

(พันบาท)

วันที่ 31 มีนาคม
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของ

   ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว -                    (11,968)            -                   (3,063)              

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                    2,394               -                   613                  

รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                    (9,574)              -                   (2,450)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได 598                    (9,787)              272                  (2,663)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (273,899)           (64,115)            (34,576)            17,073             

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (255,061)           (39,549)            (34,848)            19,736             

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (19,436)             (14,779)            -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (274,497)           (54,328)            (34,848)            19,736             

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (254,555)           (46,586)            (34,576)            17,073             

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (19,344)             (17,529)            -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (273,899)           (64,115)            (34,576)            17,073             

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 13

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.063)               (0.010)              (0.009)              0.005               

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน สํารองการซื้อ รวมสวน สวนไดเสีย

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทุนสํารอง ยังไมได ของผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ของบริษัทยอย ที่จะซื้อหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 2,155,849 1,169,345 95,398 18,665 (91,013) 32,700 522,640 (4,250) 3,899,334 455,017 4,354,351 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 10 -              -              -              3,013 -                      -            -              -                       3,013 144 3,157 

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -              -              -              3,013 -                      -            -              -                       3,013 144 3,157 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -              -              -              3,013 -                      -            -              -                       3,013 144 3,157 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไรหรือขาดทุน -              -              -              -                      -                      -            (39,549) -                       (39,549) (14,779) (54,328)

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -              -              -              -                      -                      -            (6,824) (213) (7,037) (2,750) (9,787)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -              -              -                      -                      -            (46,373) (213) (46,586) (17,529) (64,115)

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -              -              -              -                      -                      1,000 (1,000) -                       -               -               -               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 2,155,849 1,169,345 95,398 21,678 (91,013) 33,700 475,267 (4,463) 3,855,761 437,632 4,293,393 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(พันบาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน สํารองการซื้อ รวมสวน สวนไดเสีย

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทุนสํารอง ของผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ของบริษัทยอย ที่จะซื้อหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 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 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 10 -            -            -              778 -                      -              -                -                      778 (106) 672 

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -            -            -              778 -                      -              -                -                      778 (106) 672 

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง 8 -            -            303 (31) -                      -              -                -                      272 2,132 2,404 

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

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไรหรือขาดทุน -            -            -              -                      -                      -              (255,061) -                      (255,061) (19,436) (274,497)

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -            -            -              -                      -                      -              -                506 506 92               598 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -            -              -                      -                      -              (255,061) 506 (254,555) (19,344) (273,899)

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -            -            -              -                      -                      -              -                -                      -              -              -              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 2,155,959 1,169,694 96,908 30,759 (91,013) 32,700 (964,011) (3,726) 2,427,270 309,981 2,737,251 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 2,155,849 1,169,345 14,511 32,700 515,258 (4,250) 3,883,413 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 10 -                  -                  2,593 -                  -                  -                        2,593 

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                  -                  2,593 -                  -                  -                        2,593 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                  -                  2,593 -                  -                  -                        2,593 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  19,736 -                        19,736 

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  (2,450)             (213) (2,663)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  17,286 (213) 17,073 

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -                  -                  -                  1,000 (1,000) -                        -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 2,155,849 1,169,345 17,104 33,700 531,544 (4,463) 3,903,079 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 10 -                  -                  1,047 -                  -                  -                        1,047 

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                  -                  1,047 -                  -                  -                        1,047 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                  -                  1,047 -                  -                  -                        1,047 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  (34,848) -                        (34,848)

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                  272 272 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  (34,848) 272 (34,576)

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -                  -                  -                  -                  -                  -                        -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 2,155,959 1,169,694 26,104 32,700 267,657 (3,960) 3,648,154 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)
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งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (274,497) (54,328) (34,848) 19,736 

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 2,060 (11,348) 1,329 4,381 

ตนทุนทางการเงิน 41,925 32,852 21,798 4,696 

คาเสื่อมราคา 47,759 51,247 11,894 12,700 

คาตัดจําหนายสินทรัพย 32,868 20,793 986 1,979 

คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 51,816 52,648 -                  -                  

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน (22,705) 3,352 (4,650) 919 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 672 3,157 1,047 2,593 

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ (313) (9) (98) -                  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

   (สุทธิจากภาษีเงินได) (49) (502) -                  -                  

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (664) (127) (219) (18)

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 696 4,760 (335) 4,205 

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน (1,564) (411) (777) (141)

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา (31,278) 1,728 -                  (1)

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                  -                  1,090 -                  

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 677 -                  677 -                  

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ -                  (26) -                  34 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 10 -                  -                  -                  

ดอกเบี้ยรับ (3,078) (6,078) -                  (2)

(155,665) 97,708 (2,106) 51,081 

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม
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งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 108,896 230,930 67,300 30,935 

รายไดคางรับ (98,917) (175,074) (96,171) (111,295)

ลูกหนี้อื่น (4,375) (8,910) (79,946) (110,534)

สินคาคงเหลือ 45,465 (5,082) 1,380 9,133 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,783 (9,534) (729) (3,077)

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช (388) 2,014 -                  -                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,713) 32,273 (1,295) 28,359 

เจาหนี้การคา 3,067 (37,583) 20,913 56,779 

เจาหนี้อื่น (3,687) (29,493) (2,810) (16,160)

รายไดรอตัดบัญชี (5,676) 26,674 753 2,241 

คาใชจายคางจาย 37,685 8,843 40,715 59,990 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (7,509) 187 (7,254) (423)

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (6,199) (9,055) (2,891) (3,442)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน (86,233) 123,898 (62,141) (6,413)

ภาษีเงินไดจายออก (12,681) (20,036) (4,157) (5,234)

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายไดรับคืน 1,545 -                  -                  -                  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (97,369) 103,862 (66,298) (11,647)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวของกิจการ 283 -                  283 -                  

เงินลงทุนชั่วคราว 195,742 (2,680) -                  -                  

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล (88,047) -                  -                  -                  

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น 331,710 251,002 114,000 67,000 

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น (346,900) (263,800) (105,000) (79,000)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 15 149 -                  144 

เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ (904) (4,429) (156) (7,548)

เงินสดจายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการ (27,932) (39,801) -                  -                  

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (3,625) (2,555) (391) -                  

ดอกเบี้ยรับ 3,148 4,997 -                  2 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 63,490 (57,117) 8,736 (19,402)

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของใน

   บริษัทยอยที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม 2,403 -                  2,403 -                  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 124,613 32,459 111,890 36,390 

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืมระยะสั้น (10,000) -                  (10,000) -                  

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (30,000) -                  (30,000) -                  

เงินสดที่จายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเชาการเงิน (345) (412) (345) (412)

ดอกเบี้ยจาย (36,741) (8,856) (32,990) (4,293)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 49,930 23,191 40,958 31,685 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 16,051 69,936 (16,604) 636 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 233,694 207,525 26,768 17,758 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 249,745 277,461 10,164 18,394 

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออาคารและอุปกรณ 1,472 2,261 6,873 7,245 

เจาหนี้คาซื้อลิขสิทธิ์รายการ 32,311 14,025                - -                  

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 1,698 2,940 435 -                  

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 1,729,804 2,293,065                - -                  

การแลกเปลี่ยนบริการดวยสินทรัพย 13,506 10,823 10,802 -                  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

4 เงินลงทุนอ่ืน 

5 ลูกหน้ีการคา 

6 สินคาคงเหลือ 

7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

9 ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 

10 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

11 สวนงานดําเนินงาน 

12 ภาษีเงินได 

13 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

14 เครื่องมือทางการเงิน 

15 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

16 เรื่องอ่ืนๆ 

17 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

18 การจัดประเภทรายการใหม 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 

1 ขอมูลทั่วไป  

 

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

จดทะเบียนตั ้งอยู เลขที ่ 1858/121-122, 124-128 ชั ้น  28-31 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร  

 

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   

 

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร 

และอ่ืน  ๆ 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

(“สภาวิชาชีพบัญช”ี) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  

 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินน้ีมิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล 

ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง

ใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ 

ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัทหรือบริษัท 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของ 

บริษัท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวน

ท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 

 

(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

 ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ 

การประมาณและขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวน

เงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย

การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกัน

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

การวัดมูลคายุติธรรม 

 

กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ

รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน 

 

กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา 

กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึง 

การจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 
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การวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 

 

เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี 

• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หน้ีสินอยางเดียวกัน 

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

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตได) 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม     

ท่ีแตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุขอ 14 เครื่องมือทางการเงิน 

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท       

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน

รายบุคคลหรือเปนกิจการ 
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ความสัมพันธที่มีกับบริษัทรวมและบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 7 และ 8 สําหรับความสัมพันธกับ

ผูบริหารสําคัญ บริษัทยอยทางออม และกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 

 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง    ลักษณะความสัมพันธ 

 /สัญชาติ  

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน   

สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ            

ไม ว าท างต รงห รื อ ท างอ อ ม  ท้ั ง น้ี  ร ว ม ถึ ง

กรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ีใน

ระดับบริหารหรือไม) 

บริษัทยอยทางออม   

มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนชั่น ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต 

บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล    

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน (จดทะเบียนเลิก

กิ จ ก า ร เม่ื อ วั น ท่ี  2 7  ธั น ว า ค ม  2 5 5 9  แ ล ะ            

อยูระหวางการชําระบัญช)ี 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ต้ิ ง                 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน (จดทะเบียนเลิก

กิ จ ก า ร เม่ื อ วั น ท่ี  2 8  กั น ย า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ             

อยูระหวางการชําระบัญช)ี 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ต้ิ ง               

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน (จดทะเบียนเลิก

กิ จ ก า ร เม่ื อ วั น ท่ี  2 7  ธั น ว า ค ม  2 5 5 9  แ ล ะ             

อยูระหวางการชําระบัญช)ี 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ รอ ด แ ค ส ต้ิ ง                        

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง    ลักษณะความสัมพันธ 

 /สัญชาติ  

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  

 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทaเนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล     

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.47 และมีกรรมการรวมกัน 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด  ไทย เปนกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยบริษัท คมชัดลึก 

มีเดีย จํากัด ถือหุนรอยละ 19.00 
 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไปและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร อัตราตนทุนปนสวนตามราคาทุนท่ีเกิดขึ้นจริงและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

    ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 

ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 

เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจายในรายงานการประชุมผูถือหุน 

รายไดอ่ืน ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

ตนทุนในการจัดจําหนายและ ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

   คาใชจายในการบริหาร  

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

21 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  106,880  168,539 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  -  4,772  7,632 

ขายอุปกรณ -  -  -  1,073 

ซื้ออุปกรณ -  -  32  11 

รายไดอ่ืน -  -  3,262  3,960 

ตนทุนในการจัดจําหนายและ        

   คาใชจายในการบริหาร -  -  2,990  2,991 

        

บริษัทรวม        

รายไดจากการใหบริการ 1,153  1,415  30  31 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 11,416  19,387  4,226  8,970 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 696  1,070  216  302 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 12,112  20,457  4,442  9,272 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  999,209  1,014,960 

บริษัทรวม 239  231  11  11 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 67  67  -  - 

 306  298  999,220  1,014,971 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 

สุทธ ิ 239  231  999,220  1,014,971 

        

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม -  -  -  - 

 

รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  105,529  65,488 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  963,980  887,353 

บริษัทรวม 217  349  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 17,345  17,345  -  - 

 17,562  17,694  963,980  887,353 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (17,345)  (17,345)  -  - 

สุทธ ิ 217  349  963,980  887,353 

        

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม -  -  -  - 

 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  1,521,212  1,495,243 

บริษัทรวม -  8  -  - 

รวม -  8  1,521,212  1,495,243 

 

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  26,304  24,862 

บริษัทรวม 43  12  -  - 

รวม 43  12  26,304  24,862 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  441,582  399,703 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมหลายแหงเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุน

การดําเนินงาน การตลาดและงานดานอ่ืนๆ โดยบริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยแหงหน่ึง เพื่อเชาพื้นท่ีและบริการท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาเชาและ

บริการตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง เพื่อใหเชาพื้นท่ีและบริการท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทยอยทางออม

ดังกลาวตกลงท่ีจะชําระคาเชาและบริการตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา 

 

4 เงินลงทุนอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 3,037  3,630  -  - 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน -  195,148  -  - 

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา -  223,598  -  49,289 

ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 239,765  -  40,606  - 

ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย        

   (ในกองทุนสวนบุคคล) 88,454  -  -  - 

 331,256  422,376  40,606  49,289 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,180  2,800  2,180  2,800 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไมอยูในความตองการ        

   ของตลาด 4,616  4,616  4,616  4,616 

 6,796  7,416  6,796  7,416 

        

รวม 338,052  429,792  47,402  56,705 
 

 

ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2560 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดจัดต้ังกองทุนสวนบุคคล โดยจางบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระใน

ประเทศ กองทุนสวนบุคคลน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยดังกลาว โดยลงทุนใน 

ตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคลองสูงและถูกจัดอันดับอยูในระดับความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 

กองทุนดังกลาวมีมูลคารวมเปนจํานวนเงิน 90.39 ลานบาท (รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 1.93 

ลานบาท) 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ของตราสารทุนและตราสารหน้ี

ท่ีอยูในความตองการตลาดมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

หลักทรัพยเพือ่คา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 223,598  25,069  49,289  3 

ซื้อระหวางงวด 346,900  263,800  105,000  79,000 

ขายระหวางงวด (331,046)  (250,875)  (113,781)  (66,982) 

โอนระหวางงวด (239,765)  -  (40,606)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 313  9  98  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม -  38,003  -  12,021 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

หลักทรัพยเผือ่ขาย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

โอนระหวางงวด 239,765  -  40,606  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 239,765  -  40,606  - 

        

หลักทรัพยเผือ่ขาย (ในกองทุนสวนบุคคล)        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

ซื้อระหวางงวด 88,047  -  -  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 407  -  -  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 88,454  -  -  - 

        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

หลักทรัพยเผือ่ขาย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,800  2,776  2,800  2,776 

ขายระหวางงวด (960)  -  (960)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 340  (266)  340  (266) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2,180  2,510  2,180  2,510 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน  3 306  298  999,220  1,014,971 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  360,464  471,982  139,939  192,923 

รวม  360,770  472,280  1,139,159  1,207,894 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (63,715)  (65,475)  (32,762)  (34,374) 

      คาเผื่อสินคารับคืน  (7,192)  (8,756)  (4,504)  (5,281) 

สุทธ ิ  289,863  398,049  1,101,893  1,168,239 
         

  2560  2559  2560  2559 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 854  4,955  (177)  4,361 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 239  231  100,578  164,711 

เกินกําหนดชําระ:        

นอยกวา 3 เดือน -  -  140,585  45,935 

3 - 6 เดือน -  -  3,014  115,356 

6 - 12 เดือน -  -  199,273  167,921 

มากกวา 12  เดือน 67  67  555,770  521,048 

 306  298  999,220  1,014,971 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 

 239  231  999,220  1,014,971 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บุคคลหรอืกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 183,900  214,457  54,376  77,667 

เกินกําหนดชําระ:        

นอยกวา 3 เดือน 75,830  158,507  29,723  58,195 

3 - 6 เดือน 20,147  22,011  14,409  15,460 

6 - 12 เดือน 14,513  10,061  7,785  6,531 

มากกวา 12  เดือน 66,074  66,946    33,646  35,070 

 360,464  471,982  139,939  192,923 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (63,648)  (65,408)  (32,762)  (34,374) 

คาเผื่อสินคารับคืน (7,192)  (8,756)  (4,504)  (5,281) 

 289,624  397,818  102,673  153,268 

        

สุทธ ิ 289,863  398,049  1,101,893  1,168,239 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 90 วัน 

 

6 สินคาคงเหลือ 

 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุมบริษัทไดมีการกลับรายการการปรับลดมูลคาของสินคา

คงเหลือจํานวน 31.28 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม กลุมบริษัทบันทึกรายการการปรับลดมูลคาดังกลาวเปนสวน

หน่ึงของบัญชีตนทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 23,156  22,076  1,800  1,800 

สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 49  502  -  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 23,205  22,578  1,800  1,800 

 

 ไมมีการซื้อและจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

  สัดสวนความเปน     มูลคาตาม  เงินปนผลรับสําหรับงวด 

บริษัทรวม ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชาํระแลว  ราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  สามเดือนสิ้นสุดวันที ่

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น อินฟอรมเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  23,205  23,156  -  - 

 

บริษัทรวมดังกลาวดําเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 31 

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดสวนความเปน         เงินปนผลรับสําหรับงวด 

บริษัทรวม ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชาํระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  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 

  2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น 

อินฟอรมเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด 

ตัวแทนขาย

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

 

บริษัทรวมดังกลาวดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  2559 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 3,627,879  2,993,311 

จําหนายเงินลงทุน (3,493)  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 3,624,386  2,993,311 

 

การจําหนายสวนไดเสียบางสวนในบริษัทยอยโดยอํานาจการควบคุมไมเปล่ียนแปลง 
 

ในไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทไดขายสวนไดเสียในบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล  

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) ออกไปรอยละ 0.79 เปนเงินสดจํานวน 2.40 ลานบาท ทําใหสวนไดเสียลดลง

จากรอยละ 72.35 เปนรอยละ 71.56 โดยที่อํานาจการควบคุมในบริษัทยอยนั้นไมเปลี่ยนแปลง มูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินของกลุมบริษัท ณ วันที่ขาย มีจํานวน 267.79 ลานบาท 

กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 2.10 ลานบาท กลุมบริษัทและบริษัทรับรู

กําไรและขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 0.30 ลานบาท และ 1.09 ลานบาท ในงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามลําดับ 

 

การปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทยอย 
 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทยอยดังกลาวมีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจผลิต

และจําหนายสิ่งพิมพของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทยอย”) เพื่อใหสอดคลองกับ

สภาวการณปจจุบัน โดยมุงเนนการผลิตและจําหนายส่ิงพิมพเฉพาะท่ีทํากําไรใหแกกลุมบริษัทยอย รวมท้ังมี

แผนงานและมาตรการควบคุมคาใชจาย นอกจากน้ีกลุมบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินมูลคาธุรกิจโดยพันธมิตร

รวมในการลงทุน 

 

การค้ําประกัน 
 

ในระหวางไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทไดนําเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 314,167,437 หุน และ เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 

86,400,000 หุน ไปจํานําเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแหง 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ 

 

ทุนชําระแลว 

 

ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  

เงินปนผลรับสําหรับงวด 

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 

  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง       

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศน 

รายการวิทยุ และ

ใหบริการโฆษณาผาน        

สื่อโทรทัศน วิทยุและ         

สื่อรูปแบบใหม 

71.45 71.45  535,437 535,437  989,589  989,589  -  -  989,589  989,589  -  - 

บริษัท เนชั่น อินเตอร     

เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) 

นําเขา ผลิตและจําหนาย

สื่อสิ่งพิมพของในประเทศ

และตางประเทศ ผลิต

รายการโทรทัศน และ

ใหบริการโฆษณาผานสื่อ

โทรทัศน สื่อดิจิตอล และ

การบริหารลิขสิทธิ์  

71.56 72.35  170,048 170,048   318,699  322,192  -  -  318,699  322,192  -  - 

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค 

จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย

หนังสือพิมพฉบับ

ภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 

 

99.99 99.99  50,000 50,000   50,000  50,000   -  -  50,000  50,000   -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ 

 

ทุนชําระแลว 

 

ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  

เงินปนผลรับสําหรับงวด 

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 

  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด จัดสงหนงัสือพิมพและ

สิ่งพิมพตางๆ 

99.99 99.99  50,000  50,000   50,000   50,000   40,000   40,000   10,000   10,000   -  - 

บริษัท คมชัดลกึ มีเดีย 

จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย

หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 

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

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 

จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย

หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 

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

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส    

บรอดแคสต้ิง จํากัด 

ผลิตรายการโทรทัศน และ

ใหบริการโฆษณาผานสื่อ

โทรทัศน 

99.93 99.93  1,500,000  1,500,000   1,499,000   1,499,000   -  -  1,499,000   1,499,000   -  - 

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด จัดต้ังมหาวิทยาลัยเอกชน

และอบรมทางดานวิชาการ 

90.00 90.00  340,000  340,000   306,000   306,000   -  -  306,000   306,000   -  - 

บริษัท ดับบลิวพีเอส     

(ประเทศไทย) จํากัด 

ผลิตหนังสอืพิมพและ

หนังสือตางๆและการ

ใหบริการการพิมพ 

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

รวม        3,760,778  3,764,271  136,392   136,392   3,624,386  3,627,879  -  - 

 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอ

สาธารณชน ยกเวนบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560    

มีราคาปดอยูท่ี 1.83 บาท และ 1.60 บาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2559: 1.82 บาท และ 1.57 บาท ตามลําดับ)      

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเท ากับ 700.07 ลานบาท และ 194.71 ลานบาท ตามลําดับ  

(31 ธันวาคม 2559: 696.25 ลานบาท และ 193.16 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

9 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 

 

บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อ  

ใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูท่ัวไป แบบความ

คมชัดปกติ ในราคาประมูลรวม 2,200 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) บริษัทยอยดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน (“ใบอนุญาต”) โดยแยกชําระ ดังน้ี 

 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 380 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป นับแตวันท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กําหนด  

2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่าจํานวน 1,820 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด ภายใน 5 ป     

นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

 

บริษัทยอยดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตงวดท่ีหน่ึงจํานวนรอยละ 50 ของราคาประมูลขั้นตํ่า และ             

รอยละ 10 ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่า รวมเปนเงินท้ังสิ้น 334 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและสุทธิ              

จากเงินประกันการประมูลจํานวน 38 ลานบาท เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดวางหนังสือค้ําประกันจากสถาบัน

การเงินเพื่อค้ําประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจํานวน 1,828 ลานบาท ใหกับ กสทช. เม่ือวันท่ี                   

7 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินท่ีระบุในสัญญาสิ้นสุดวันท่ี                     

25 เมษายน 2562 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 หนังสือค้ําประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 1,130 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559: 

1,130 ลานบาท) 

 

บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการ

โทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ ในราคา

ประมูลรวม 1,338 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) บริษัทยอยทางออมดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียม                        

ใบอนุญาต โดยแยกชําระ ดังน้ี 

 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 220 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป นับแตวันท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่าจํานวน 1,118 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด ภายใน 5 ป    

นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

 

บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตงวดท่ีหน่ึงจํานวนรอยละ 50 ของราคาประมูลขั้นตํ่า 

และรอยละ 10 ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่า รวมเปนเงินท้ังสิ้น 199.80 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

สุทธิจากเงินประกันการประมูลจํานวน 22 ลานบาท เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดวางหนังสือค้ําประกันจาก

สถาบันการเงินเพื่อค้ําประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจํานวน 1,116.20 ลานบาท ใหกับ กสทช.      

เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินท่ีระบุในสัญญาสิ้นสุดวันท่ี        

25 เมษายน 2562 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 หนังสือค้ําประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 692.80 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559: 

692.80 ลานบาท) 

 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน เพื่อใหบริการ

โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิ จิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เม่ือวัน ท่ี  25 เมษายน 2557                     

โดยมีระยะเวลา 15 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ออกคําสั่งตามมาตรา 44 เรื่อง มาตรการสงเสริม

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ โดยใหผูรับ

ใบอนุญาตรายใดไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือต้ังแตงวดท่ีสี่

เปนตนไป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดเริ่มแรก แจงเปนหนังสือไปยัง กสทช. ลวงหนากอน 

วันครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ในกรณีท่ี กสทช. พิจารณาแลวเห็นเปน

การสมควรก็ใหผูรับใบอนุญาตรายน้ันชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือท้ังหมดตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในคําสั่งน้ี ซึ่งกําหนดใหขยายการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือ ในระหวาง

ไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับหนังสือจาก กสทช. เห็นชอบใหบริษัทยอยและบริษัท

ยอยทางออมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือท้ังหมดพรอมท้ังดอกเบ้ีย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในบัญชีทายคําสั่งดังกลาว 

 

คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจายแก กสทช. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ        

31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

 มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน  มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน 

 ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน  ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน 

 ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย  ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 323,800  30,610  293,190  647,600  63,531  584,069 

ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป            

   แตไมเกินหาป 1,205,200  61,964  1,143,236  1,175,200  45,130  1,130,070 

ครบกําหนดชําระหลังจากหาป 293,800  422  293,378  -  -  - 

รวม 1,822,800  92,996  1,729,804  1,822,800  108,661  1,714,139 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

 

NMG-WB 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 82,387,015 หนวย 

 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 

NINE-WA 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผู ถ ือหุ นของบริษ ัทยอยแหงหนึ ่ง (“บริษัท  เนชั ่น อินเตอรเนชั ่นแนล                          

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีของบริษัทยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

จํานวน 4,250,000 หนวย 

 

บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทยอยไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ 

ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

 

NBC-WB 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 8,798,905 

หนวย 

 

บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทยอยไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ 

ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด       

สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจํานวน 0.67 ลานบาท และ 1.05 ลานบาท ตามลําดับ (2559: คาใชจายท่ี

เกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑจํานวน  3.16 ลานบาท และ 2.59 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

 จํานวน    จํานวน   

 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 24,474  30,012  14,799  18,665 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 6,068  5,792  3,035  3,424 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (5,416)  (5,045)  (581)  (411) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 25,126  30,759  17,253  21,678 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

 จํานวน    จํานวน   

 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 20,709  25,057  11,993  14,511 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 5,286  4,925  2,334  2,714 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (4,421)  (3,878)  (191)  (121) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 21,574  26,104  14,136  17,104 

 

 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
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 NMG-W3 

 

 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 มีดังน้ี 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2560 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2560 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

904 - - 904 1 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 

 

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิด

คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1aหุนตอ 1aหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพิ่มทุน           

จดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 873.30 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,647,740,300 หุน มูลคาหุนละ 

0.53aบาท)aเปนจํานวน 2,663.57 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวนa5,025,607,915aหุน มูลคาหุนละ               

0.53 บาท) โดยการออกหุนสามัญจํานวนไมเกิน 3,377,867,615 หุน มูลคาหุนละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน

และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวไวขางตน 

 

ในระหวางไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)   

ไดลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 82,237,800 หนวย เปนจํานวนเงิน 91.01 ลานบาท 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 สวนงานดําเนินงาน 

 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 

 
  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สิ่งพิมพและโฆษณา  บริการดานการพิมพ  

สื่อการศกึษาและ 

บันเทิง  

สื่อกระจายภาพและเสียง

และสื่อสมัยใหม  อ่ืนๆ  รวม 

   วันที่ 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 182,662  307,980  13,905  16,205  29,620  31,889  249,568  251,077  58,738  49,145  534,493  656,296 

รายไดระหวางสวนงาน 23,201  32,205  45,338  59,518  2,852  2,610  405  1,259  21,721  25,181  93,517  120,773 

รายไดอ่ืน 5,479  5,815  1,065  1,823  3,532  2,120  2,502  6,912  3,829  7,687  16,407  24,357 

รวมรายได 211,342  346,000  60,308  77,546  36,004  36,619  252,475  259,248  84,288  82,013  644,417  801,426 

                        

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหัก                        

   ภาษีเงินได (90,205)  30,207  2,342  11,016  1,547  (9,247)  (176,858)  (98,955)  (9,312)  801  (272,486)  (66,178) 

                        

สินทรัพยสวนงาน                        

   ณ วันที่ 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 1,425,411  1,506,310  650,730  665,265  307,034  317,421  4,225,469  4,292,033  294,262  295,201  6,902,906  7,076,230 

                        

หนี้สินสวนงาน                        

   ณ วันที่ 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 1,840,789  1,816,550  145,136  128,492  36,833  38,029  2,083,222  2,028,461  59,675  56,624  4,165,655  4,068,156 

                        



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
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 กระทบยอดกําไรหรือขาดทนุของสวนงานที่รายงาน 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2560  2559 

  (พันบาท) 

กําไรหรือขาดทุน     

รวมขาดทุนกอนภาษีเงินไดจากสวนงานท่ีรายงาน  (272,486)  (66,178) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  49    502 

ขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได  (272,437)  (65,676) 

 

12 ภาษีเงินได 

 

การรับรูภาษีเงินไดขึ้นอยูกับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูบริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินไดประจําปถัวเฉล่ีย 

ถวงนํ้าหนักท่ีคาดไวสําหรับปทางการเงินเต็มปท่ีใชกับรายไดกอนภาษีของงวดระหวางกาล อัตราภาษีเงินได 

ท่ีแทจริงรวมของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองเปนระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

คือรอยละ 0.76 และรอยละ 3.96 ตามลําดับ (31 มีนาคม 2559:_รอยละ 17.28 และรอยละ 18.17 ตามลําดับ)          

การเปล่ียนแปลงในอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงมีสาเหตุหลักเน่ืองจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะสิ้นอายุในป 2560 - 2565 

ซึ่งกลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เน่ืองจากฝายบริหารพิจารณาวายัง

ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว และ

ความแตกตางระหวางการรับรูคาใชจายทางบัญชีกับคาใชจายทางภาษีท่ีเก่ียวกับคาเผื่อการปรับมูลคาสินคาและการ

ตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
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13 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไร 

(ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวด

โดยแสดงการคํานวณดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (255,061)  (39,549)  (34,848)  19,736 
        

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 4,067,848  4,067,640  4,067,848  4,067,640 
        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.063)  (0.010)  (0.009)  0.005 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

 

กลุมบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (NMG-W3) มารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุน

ตอหุนปรับลด เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทําใหขาดทุนตอหุนปรับเพิ่ม และไมนําผลของใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

(NMG-WB) มารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนตอหุนปรับลด เน่ืองจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะ

ไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในงบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 

 

บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (NMG-W3) มารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนตอ

หุนปรับลด เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทําใหขาดทุนตอหุนปรับเพิ่ม และไมนําผลของใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

(NMG-WB) มารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนตอหุนปรับลด เน่ืองจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะ

ไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในงบการเงินเฉพาะ

กิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) มารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลด เน่ืองจากราคาใช

สิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของ 

หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

 

14 เครื่องมือทางการเงิน 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 

 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลําดับ

ชั้นมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคา

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชี

ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 

 

 

งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 มีนาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 239,765  -  239,765  -  239,765 

ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย          

   (ในกองทุนสวนบุคคล) 88,454  -  88,454  -  88,454 

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,180  2,180  -  -  2,180 

 

         

31 ธันวาคม 2559          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 223,598  -  223,598  -  223,598 

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,800  2,800  -  -  2,800 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา -  -  18,548  -  18,548 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 มีนาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 40,606  -  40,606  -  40,606 

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,180  2,180  -  -  2,180 

          
31 ธันวาคม 2559          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 49,289  -  49,289  -  49,289 

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,800  2,800  -  -  2,800 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา -  -  18,548  -  18,548 
 

การวัดมูลคายุติธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญ 
 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคา

ยุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 

และ 31 ธันวาคม 2559 ขอมูลเก่ียวกับการประเมินมูลคาไดอธิบายในหมายเหตุขอ 2 (ค) 
 

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
 

ประเภท  

เทคนิคการ

ประเมินมูลคา  

ขอมูลที่ไมสามารถ

สังเกตไดที่มี

นัยสําคัญ  

ความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไม

สามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญ

และการวัดมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในหนวยลงทุนในความ  มูลคาสินทรัพย  ไมเก่ียวของ  ไมเก่ียวของ 

   ตองการของตลาดท่ีเปนเงินลงทุน  สุทธิ ณ วันท่ี     

   เพื่อคาและเงินลงทุนเผือ่ขาย  รายงาน     

 

 

      
สัญญาซื้อขายเงินตรา  อัตราปด ณ   ไมเก่ียวของ  ไมเก่ียวของ 

   ตางประเทศลวงหนา  วันสิ้นงวด     



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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15 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

อาคารและอุปกรณ 574  -  -  - 

        

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ิน        

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได        

ภายในหน่ึงป 198,466  212,595  30,665  39,242 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 600,591  607,963  5,400  7,338 

หลังจากหาป 735,318  772,999  -  - 

รวม 1,534,375  1,593,557  36,065  46,580 

        

 (พัน) 

ภาระผูกพันอื่นๆ        

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช  

   (เหรียญสหรัฐอเมรกิา)                    -  523  -  523 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา)                    -  523  -  523 

รวม -  1,046  -  1,046 

        

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช (บาท) 2,974  21,243  -  20,054 

ค้ําประกันวงเงินสินเชือ่ของบริษัทยอยกับ        

   สถาบันการเงิน (บาท) 85,000  85,000  85,000  85,000 

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (บาท) 1,998,708  2,001,747  34,522  36,567 

รวม 2,086,682  2,107,990  119,522  141,621 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาที่สําคัญ 

 

ก) บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาสํานักงานรวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกกับบริษัท

ในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดในเวลาท่ีแตกตางกันจนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

บริษัทและบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเง่ือนไข

ในการตออายุสัญญาได 

 

ข) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาซื้อขาวกับบริษัทตางประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 5 ป โดยเริ่ม

ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเง่ือนไขในการตออายุสัญญาได 

 

ค) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพื่อรับบริการเก่ียวกับการสงสัญญาณ

โทรทัศนขึ้นสูดาวเทียมกับบริษัทในประเทศสองแหง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ระยะเวลาของสัญญา อายุสัญญา คาบริการรวม 

  (ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

25 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2560 3 ป 2 เดือน 0.63  

25 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2560 3 ป 2 เดือน 0.02  

25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ป 6 เดือน 1.08 

25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ป 6 เดือน 0.03  

25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ป 6 เดือน 1.08 

25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ป 6 เดือน 0.03  

1 สิงหาคม 2559  ถึง 31 ตุลาคม 2562 3 ป 3 เดือน 0.04 

1 สิงหาคม 2559  ถึง 31 ตุลาคม 2562 3 ป 3 เดือน 0.04 

25 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2563 5 ป 11 เดือน 0.88 

25 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2563 5 ป 11 เดือน 0.03  

1 สิงหาคม 2559  ถึง 31 มีนาคม 2563 3 ป 8 เดือน 0.04 

 

ง) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง เพื่อใชเปนคลังสินคา       

โดยบริษัทยอยทางออมตกลงจายคาเชาตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปนเวลา 1 ป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไมไดตรวจสอบ) 
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จ) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชารับบริการโครงขายโทรทัศนประเภท                

ท่ี ใชค ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิ จิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับกองทัพบก                  

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

และบริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการโครงขายสําหรับชองรายการดังกลาวเปน

จํานวนเงินท้ังสิ้นประมาณ 1,569.47 ลานบาท 

 

ฉ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาเปนสํานักงานและหองสงรายการกับบริษัทใน

ประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และ

สามารถตออายุสัญญาไดอีกรวมเปนระยะเวลา 15 ป บริษัทยอยตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ี

ตกลงในสัญญา  

 

ช) บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารเพื่อเปนหองสงรายการกับสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงเปนระยะเวลา          

3 ป 11 เดือน โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทตกลงชําระคาเชาตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

ซ) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อใชเปนลานจอดรถกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยตกลงชําระคาเชาตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาน้ีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 

 

ฌ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชายานพาหนะกับบริษัทในประเทศสองแหง โดยตกลงชําระคาเชาตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 - 4 ป โดยจะสิ้นสุดในระยะเวลาท่ี

แตกตางกันจนถึงวันท่ี 29 เมษายน 2562 

 

ญ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน            

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

ฎ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน      

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 15 มกราคม 2559 ถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงมีภาระผูกพันจากการใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงออกหนังสือค้ําประกัน               

การใชไฟฟา ซึ่งค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอยทางออมดังกลาว 
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16 เรื่องอื่นๆ 

 

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

จําเลยในคดีอาญาเก่ียวกับการหม่ินประมาทดวยการโฆษณา ความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 2,343 ลานบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560

คดีดังกลาวอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของเชื่อวา ศาลจะ

พิพากษาคดีดังกลาวเปนคุณแกบริษัท บริษัทยอย กรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท และเชื่อวาในท่ีสุดผล

เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 

 บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการฝาฝนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

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

พระโขนงไดมีคําพิพากษาใหยกฟองบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทท่ีตกเปนจําเลย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 

คดีดังกลาวดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของเชื่อวา ศาล

จะพิพากษาคดีดังกลาวเปนคุณแกบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท และเชื่อวาในท่ีสุดผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากคดี

ฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 

 บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 51.9 ลานบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 คดีดังกลาวอยู

ระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของเชื่อวา ศาลจะพิพากษาคดี

ดังกลาวเปนคุณแกบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท และเชื่อวาในท่ีสุดผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากคดีฟองรองจะไม

เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 

 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดพระโขนงไดมีคําพิพากษาคดีแพงเก่ียวกับการเพิกถอนมติของท่ีประชุม

บริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 โดยใหการประชุมและการลงมติตางๆ ท้ังหมดในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2558 ของบริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 ตกเปนโมฆะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 คดีดังกลาวอยูระหวาง

การพิจารณาของศาลอุทธรณ ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของเชื่อวา บริษัทไมนาจะตองรับผิดชอบใน

คาเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น และเชื่อวาผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการขอเพิกถอนมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถือ

หุนครั้งท่ี 1/2559 เน่ืองจากเปนการกระทําการลงมติโดยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด          

พ.ศ. 2535 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 คดีดังกลาวอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน ท้ังน้ี ในเดือน

เมษายน 2560 โจทกไดยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอถอนฟองในคดีดังกลาว และไดรับอนุญาตใหถอนฟองไดในเดือน

เดียวกัน 
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17 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”)   

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2559 และกําไรสะสม เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.35 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 17.50 ลานบาท เงิน

ปนผลดังกลาว จะจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2560 
 

18 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลเพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบของ

งวด 2560 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงินระหวางกาลป 2560 ดังน้ี 
 

 2559 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม            

เจาหน้ีอ่ืน 146,136  (119,995)  26,141  56,323  (27,729)  28,594 

รายไดรอตัดบัญชี -  119,995  119,995  -  27,729  27,729 

   -      -   
            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็            

   สําหรับงวดสามเดือน            

   ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม            

กําไรจากการจําหนาย            

   เงินลงทุน 127  (127)  -  18  (18)  - 

รายไดอ่ืน 18,143  127  18,270  7,341  18  7,359 

   -      -   
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