
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 
 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 207,525,311 652,869,443 17,758,285 21,503,764 

เงินลงทุนชั่วคราว 8 822,149,643 694,500,000 2,549       -

ลูกหนี้การคา 9 588,556,740 550,643,694 1,083,108,218 842,502,903 

รายไดคางรับ 6 782,780,106 427,950,416 572,796,914 280,861,420 

ลูกหนี้อื่น 10 85,826,136 77,600,289 649,800,574 439,418,974 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 6       -       -       - 42,000,000 

สินคาคงเหลือ   11 379,967,569 386,599,141 69,698,118 82,557,508 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12 288,077,194 254,646,276 90,942,998 61,975,875 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,154,882,699 3,044,809,259 2,484,107,656 1,770,820,444 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 13 2,682,654 3,330,908       -       -

เงินลงทุนในบริษัทรวม 14 22,076,249 21,756,420 1,800,000 1,800,000 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 15       -       - 2,993,311,391 2,504,415,286 

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 17       -       -       -       -

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 8 10,342,497 47,280,600 10,342,497 47,280,600 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 18 44,677,757 38,000,000 44,677,757 38,000,000 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 19 1,646,419,498 1,700,949,217 528,224,191 476,750,769 

สินทรัพยไมมีตัวตน 20 115,517,353 65,312,990 11,691,160 21,203,580 

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 21 2,783,779,533 2,992,824,303       -       -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22 262,921,978 129,280,587 92,414,477 22,311,024 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 23 193,917,736 162,592,750 144,612,919 124,402,295 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,082,335,255 5,161,327,775 3,827,074,392 3,236,163,554 

รวมสินทรัพย 8,237,217,954 8,206,137,034 6,311,182,048 5,006,983,998 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 24 590,384,836 628,680,584 519,497,304 564,659,032 

เจาหนี้การคา 25 133,706,003 108,345,331 1,177,449,030 796,175,912 

เจาหนี้อื่น 26 119,649,313 206,718,660 58,849,300 70,075,453 

สวนของคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่

   และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 29 556,203,640 358,579,929       -       -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 24       - 100,800,000       - 100,800,000 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 24 1,561,041 2,967,817 1,561,041 2,967,817 

คาใชจายคางจาย 27 216,231,989 235,417,986 453,716,428 240,720,274 

ภาษีเงินไดคางจาย 1,369,142 3,830,147       -       -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 28 236,238,259 207,673,815 62,525,062 64,696,047 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,855,344,223 1,853,014,269 2,273,598,165 1,840,094,535 

หนี้สินไมหมุนเวียน

คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ

   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 29 1,714,138,390 2,270,342,030       -       -

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24       - 15,356,293       - 15,356,293 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 24 1,270,784 2,831,825 1,270,784 2,831,825 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22 17,826,173       -       -       -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 30 163,856,203 149,357,718 52,165,755 48,534,231 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 31 130,431,918 153,538,659 100,734,575 121,645,415 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,027,523,468 2,591,426,525 154,171,114 188,367,764 

รวมหนี้สิน 3,882,867,691 4,444,440,794 2,427,769,279 2,028,462,299 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 32

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

   ทุนที่ออกและชําระแลว 2,155,848,809 1,757,662,976 2,155,848,809 1,757,662,976 

สวนเกินมูลคาหุน 32, 33

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,169,344,804 802,589,749 1,169,344,804 802,589,749 

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 95,397,593 94,328,676       -       -

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 33 18,665,439 14,287,705 14,511,236 11,726,446 

สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ

   ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 33 (91,013,286)       -       -       -

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 34 32,700,000 19,700,000 32,700,000 19,700,000 

   ยังไมไดจัดสรร  522,640,169 592,911,367 515,258,325 361,998,451 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 34 (4,250,405) 24,844,077 (4,250,405) 24,844,077 

รวมสวนของบริษัทใหญ 3,899,333,123 3,306,324,550 3,883,412,769 2,978,521,699 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 16 455,017,140 455,371,690       -       -

รวมสวนของผูถือหุน 4,354,350,263 3,761,696,240 3,883,412,769 2,978,521,699 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,237,217,954 8,206,137,034 6,311,182,048 5,006,983,998 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขายและการใหบริการ 6 3,014,589,717 2,827,711,317 856,296,735 838,549,756 

รายไดจากการลงทุน 36 28,809,932 41,501,285 39,345,302 82,404,308 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 15 61,521,601       - 63,717,401       -

รายไดอื่น 6, 37 60,115,007 74,478,893 45,001,315 60,374,032 

รวมรายได 3,165,036,257 2,943,691,495 1,004,360,753 981,328,096 

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 6 2,209,914,777 1,964,813,254 274,259,188 294,650,425 

คาใชจายในการขาย 6, 38 296,531,100 259,812,841 172,173,343 143,111,120 

คาใชจายในการบริหาร 6, 39 566,961,134 528,521,362 334,493,855 312,944,798 

ตนทุนทางการเงิน 42 166,022,727 158,217,893 27,150,693 45,627,182 

รวมคาใชจาย 3,239,429,738 2,911,365,350 808,077,079 796,333,525 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 319,829 426,928       -       -

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (74,073,652) 32,753,073 196,283,674 184,994,571 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 43 101,035,433 (17,130,907) 62,829,833 (29,557,103)

กําไรสําหรับป 26,961,781 15,622,166 259,113,507 155,437,468 

31 ธันวาคม

(บาท)

31 ธันวาคม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

   กําไรหรือขาดทุน

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 30           - 132,054           -           -

          - 132,054           -           -

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

   กําไรหรือขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื่อขาย 8 (338,103) 16,081,083 (338,103) 16,081,083 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน (36,030,000)           - (36,030,000)           -

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบ

   ของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 22, 43 7,273,621 (3,216,216) 7,273,621 (3,216,216)

(29,094,482) 12,864,867 (29,094,482) 12,864,867 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี (29,094,482) 12,996,921 (29,094,482) 12,864,867 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (2,132,701) 28,619,087 230,019,025 168,302,335 

การแบงปนกําไร

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ 35,582,435 15,975,611 259,113,507 155,437,468 

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (8,620,654) (353,445)           -           -

กําไรสําหรับป 26,961,781 15,622,166 259,113,507 155,437,468 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ 6,487,953 28,959,327 230,019,025 168,302,335 

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (8,620,654) (340,240)           -           -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (2,132,701) 28,619,087 230,019,025 168,302,335 

กําไรตอหุน 44

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.010 0.005 0.070 0.047 

กําไรตอหุนปรับลด 0.008 0.004 0.061 0.041 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ผลตางจากการ สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ใบสําคัญ เปลี่ยนแปลง รวมสวน สวนไดเสีย

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน แสดงสิทธิที่จะ ทุนสํารอง ในมูลคายุติธรรมของ ของผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ของบริษัทยอย ซื้อหุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,751,120,832 784,501,401 94,372,016 5,135,848 11,700,000 650,840,315 11,979,210 3,309,649,622 474,979,425 3,784,629,047 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 32, 33 6,542,144 18,088,348 679,461 (12,545,566) -                  -                  -                        12,764,387 169,681 12,934,068 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 33 -                  -                  -                  21,724,184 -                  -                  -                        21,724,184 649,569 22,373,753 

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 45 -                  -                  -                  -                  -                  (66,050,085) -                        (66,050,085) -                  (66,050,085)

   เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                        -                  (20,460,289) (20,460,289)

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 6,542,144 18,088,348 679,461 9,178,618 -                  (66,050,085) -                        (31,561,514) (19,641,039) (51,202,553)

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -                  -                  (722,801) (26,761) -                  26,677 -                        (722,885) 373,544 (349,341)

   รวมการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย -                  -                  (722,801) (26,761) -                  26,677 -                        (722,885) 373,544 (349,341)

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 6,542,144 18,088,348 (43,340) 9,151,857 -                  (66,023,408) -                        (32,284,399) (19,267,495) (51,551,894)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กําไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  -                  15,975,611 -                        15,975,611 (353,445) 15,622,166 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                  118,849 12,864,867 12,983,716 13,205 12,996,921 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                  -                  -                  -                  -                  16,094,460 12,864,867 28,959,327 (340,240) 28,619,087 

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 34 -                  -                  -                  -                  8,000,000 (8,000,000) -                        -                  -                  -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 1,757,662,976 802,589,749 94,328,676 14,287,705 19,700,000 592,911,367 24,844,077 3,306,324,550 455,371,690 3,761,696,240 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)

กําไรสะสม

(บาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

สํารองการซื้อ ผลตางจากการ สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ใบสําคัญแสดงสิทธิ เปลี่ยนแปลง รวมสวน สวนไดเสีย

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนสามัญ ทุนสํารอง ในมูลคายุติธรรมของ ของผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ของบริษัทยอย ที่จะซื้อหุนสามัญ ของบริษัท ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามที่รายงานในปกอน 1,757,662,976 802,589,749 94,328,676 14,287,705 -                       19,700,000 641,393,704 24,844,077 3,354,806,887 461,358,053 3,816,164,940 

ผลกระทบจากรายการปรับปรุง 3 -                   -                  -                 -                       -                       -                   (48,482,337) -                         (48,482,337) (5,986,363) (54,468,700)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม 1,757,662,976 802,589,749 94,328,676 14,287,705 -                       19,700,000 592,911,367 24,844,077 3,306,324,550 455,371,690 3,761,696,240 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 32, 33 398,185,833 366,755,055 1,676,877 (14,285,427) -                       -                   -                   -                         752,332,338 677,024 753,009,362 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 33 -                   -                  -                 18,744,496 -                       -                   -                   -                         18,744,496 816,951 19,561,447 

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 45 -                   -                  -                 -                       -                       -                   (92,853,633) -                         (92,853,633) -                   (92,853,633)

   เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -                   -                  -                 -                       -                       -                   -                   -                         -                       (9,683,459) (9,683,459)

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 398,185,833 366,755,055 1,676,877 4,459,069 -                       -                   (92,853,633) -                         678,223,201 (8,189,484) 670,033,717 

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การสูญเสียซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -                   -                  (800,217) 62                        -                       -                   -                   -                         (800,155) (3,986,690) (4,786,845)

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -                   -                  192,257 (81,397) -                       -                   -                   -                         110,860 20,442,278 20,553,138 

   รวมการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย -                   -                  (607,960) (81,335) -                       -                   -                   -                         (689,295) 16,455,588 15,766,293 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 398,185,833 366,755,055 1,068,917 4,377,734 -                       -                   (92,853,633) -                         677,533,906 8,266,104 685,800,010 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กําไรหรือขาดทุน -                   -                  -                 -                       -                       -                   35,582,435 -                         35,582,435 (8,620,654) 26,961,781 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                  -                 -                       -                       -                   -                   (29,094,482) (29,094,482) -                   (29,094,482)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                  -                 -                       -                       -                   35,582,435 (29,094,482) 6,487,953 (8,620,654) (2,132,701)

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 34 -                   -                  -                 -                       -                       13,000,000 (13,000,000) -                         -                       -                   -                       

สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 33 -                   -                  -                 -                       (91,013,286) -                   -                   -                         (91,013,286) -                   (91,013,286)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,155,848,809 1,169,344,804 95,397,593 18,665,439 (91,013,286) 32,700,000 522,640,169 (4,250,405) 3,899,333,123 455,017,140 4,354,350,263 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)

กําไรสะสม

(บาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ผลตางจากการ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ เปลี่ยนแปลง

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิที่จะ ทุนสํารอง ในมูลคายุติธรรมของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ซื้อหุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,751,120,832 784,501,401 4,376,490 11,700,000 280,611,068 11,979,210 2,844,289,001 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 32, 33 6,542,144 18,088,348 (12,286,824) -                  -                  -                        12,343,668 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 33 -                  -                  19,636,780 -                  -                  -                        19,636,780 

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 45 -                  -                  -                  -                  (66,050,085) -                        (66,050,085)

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 6,542,144 18,088,348 7,349,956 -                  (66,050,085) -                        (34,069,637)

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 6,542,144 18,088,348 7,349,956 -                  (66,050,085) -                        (34,069,637)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กําไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  155,437,468 -                        155,437,468 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                  12,864,867 12,864,867 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                  -                  -                  -                  155,437,468 12,864,867 168,302,335 

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 34 -                  -                  -                  8,000,000 (8,000,000) -                        -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 1,757,662,976 802,589,749 11,726,446 19,700,000 361,998,451 24,844,077 2,978,521,699 

กําไรสะสม

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ผลตางจากการ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ เปลี่ยนแปลง

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิที่จะ ทุนสํารอง ในมูลคายุติธรรมของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ซื้อหุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,757,662,976 802,589,749 11,726,446 19,700,000 361,998,451 24,844,077 2,978,521,699 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 32, 33 398,185,833 366,755,055 (13,646,864) -                  -                  -                        751,294,024 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 33 -                  -                  16,431,654 -                  -                  -                        16,431,654 

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 45 -                  -                  -                  -                  (92,853,633) -                        (92,853,633)

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 398,185,833 366,755,055 2,784,790 -                  (92,853,633) -                        674,872,045 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 398,185,833 366,755,055 2,784,790 -                  (92,853,633) -                        674,872,045 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กําไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  259,113,507 -                        259,113,507 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                  (29,094,482) (29,094,482)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                  -                  -                  -                  259,113,507 (29,094,482) 230,019,025 

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 34 -                  -                  -                  13,000,000 (13,000,000) -                        -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,155,848,809 1,169,344,804 14,511,236 32,700,000 515,258,325 (4,250,405) 3,883,412,769 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)



งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับปี 26,961,781 15,622,166 259,113,507 155,437,468 

รายการปรับปรุง

ค่ำเสื่อมรำคำ 203,084,848 221,634,537 45,621,225 30,903,987 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 119,346,385 73,649,269 11,359,032 16,627,216 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ 209,044,770 142,847,260 -                  -                  

รำยได้จำกกำรลงทุน (28,809,932) (41,501,285) (39,345,302) (82,404,308)

ต้นทุนทำงกำรเงิน 166,022,727 158,217,893 27,150,693 45,627,182 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร) 5,194,126 (9,551,067) 3,342,617 (13,055,369)

ค่ำเผ่ือสินค้ำรับคืน (กลับรำยกำร) (9,456,585) (134,908) (2,108,427) (3,184,417)

ขำดทุนจำกมูลค่ำสินค้ำลดลง (กลับรำยกำร) 4,070,674 3,147,960 (112,734) (470,923)

กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนระยะยำว

  ในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอ่ืน -                  (56,000,000) -                  (56,000,000)

ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ -                  (7,579,285) -                  -                  

ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่ก่อน

   ของบริษัทในผู้ถูกซื้อ -                  7,110,884 -                  -                  

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย

   และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (31,341,723)    48,035,197 (33,606,192)    46,066,252      

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (30,105,160) -                  (30,105,160) -                  

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ (70,031) -                  (6,055) -                  

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้

   ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (4,687) -                  6 -                  

กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (6,677,757) -                  (6,677,757) -                  

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ (641,478) (2,903,000) (543,727) (1,210,165)

ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 774,407 1,125,820 1,881 -                  

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 11,726,981 11,540,862 3,184,490 3,593,844 

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19,561,447 22,373,753 16,431,654 19,636,780 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   (สุทธิจำกภำษีเงินได)้ (319,829) (426,928) -                  -                  

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ (101,035,433) 17,130,907 (62,829,833) 29,557,103 

557,325,531 604,340,035 190,869,918 191,124,650 

(บาท)

บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน
ลูกหนี้กำรค้ำ (33,977,492) 216,641,249 (242,166,410) (271,469,218)
รำยได้ค้ำงรับ (354,829,690) (262,529,850) (291,935,494) (245,498,307)
ลูกหนี้อ่ืน (5,110,418) (10,669,511) (209,681,129) (114,428,650)
สินค้ำคงเหลือ 2,571,902 (115,921,961) 12,872,693 (3,057,118)
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (74,275,254) (78,591,570) (26,493,954) (22,084,480)
เงินฝำกที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้ 648,254 (302,397) -                  -                  
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี -                  (11,215,903) -                  -                  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,818,861 132,830,303 1,841,164 94,230,260 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ 15,399,250 (10,186,171) 381,273,118 385,974,394 
เจ้ำหนี้อ่ืน (77,765,059) (3,195,895) (24,754,901) 35,736,436 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (29,975,134) 22,210,566 213,363,237 200,135,133 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 26,227,033 51,559,679 (2,170,985) 25,842,533 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (3,500,530) (2,145,945) (1,521,590) -                  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (23,106,741) 116,560,633 (20,910,840) 119,480,424 
เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 12,450,513 649,383,262 (19,415,173) 395,986,057 
จ่ำยภำษีเงินได้ (55,115,233) (84,056,228) (24,819,877) (22,153,804)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (42,664,720) 565,327,034 (44,235,050) 373,832,253 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 28,354,508 40,384,692 591,066 5,166,916 
รับเงินปันผล 840,152 7,578,593 38,754,236 77,237,393 
เงินลงทุนชั่วครำว (102,580,838) (556,180,000) -                  -                  
ซื้อเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ (185,516,000) -                  (29,802,000) -                  
เงินสดรับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 160,521,912 -                  29,805,500 -                  
เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -                  -                  42,000,000 78,000,000 
เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -                  -                  -                  21,000,000 
รับคืนเงินประกันกำรประมูลใบอนุญำตคลื่นควำมถี่ -                  14,000,000 -                  -                  
จ่ำยค่ำใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ (473,800,000) (533,800,000) -                  -                  
ซื้ออำคำรและอุปกรณ์ (166,751,861) (181,759,635) (85,238,121) (38,997,909)
ขำยอำคำรและอุปกรณ์ 5,186,316 9,357,252 1,840,503 1,439,481 
ซื้อลิขสิทธิ์รำยกำร (94,697,957) (71,778,645) -                  -                  
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (11,549,219) (16,182,770) (1,452,260) (5,604,008)
เงินสดรับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวในบริษัทอ่ืน 30,675,160 -                  30,675,160 -                  
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (809,317,827) (1,288,380,513) 27,174,084 138,241,873 

บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยดอกเบี้ย (43,260,848) (95,207,449) (23,912,295) (73,744,237)

จ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (92,853,633) (66,050,084) (92,853,633) (66,050,084)

จ่ำยเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม

   ของบริษัทย่อย (9,683,459) (20,460,289)           -           -

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จำกสถำบันกำรเงิน (38,295,748) 334,764,639 (45,161,728) 341,377,275 

จ่ำยช ำระหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (3,160,967) (8,189,980) (3,160,967) (2,976,240)

ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (117,600,000) (157,150,000) (117,600,000) (137,400,000)

เงินสดรับจำกหุ้นทุนออกให้ตำมสิทธิ 752,332,338 12,764,387 751,294,024 12,343,668 
เงินสดรับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
   กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 49,496,994 26,412,216 49,496,994 26,412,216 

เงินจ่ำยสุทธิจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย           - (10,000,000) (504,786,908) (499,000,020)

เงินจ่ำยสุทธิจำกกำรซื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท (91,013,286)           -           -           -
เงินสดรับจำกกำรช ำระหุ้นทุนออกให้
   ตำมสิทธิของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 677,024 169,681           -           -
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยำว           - (304,677)           - (304,677)
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอ่ืน           - (110,069,940)           - (110,069,940)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 406,638,415 (93,321,496) 13,315,487 (509,412,039)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (445,344,132) (816,374,975) (3,745,479) 2,662,087 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม 652,869,443 1,467,849,138 21,503,764 18,841,677 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัทย่อยทำงอ้อม
   ที่ซื้อมำระหว่ำงปี           - 1,395,280    -        -
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 207,525,311 652,869,443 17,758,285 21,503,764 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้ำหนี้ค่ำซื้ออำคำรและอุปกรณ์ 1,968,599 15,341,160 14,462,729 933,981 
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อลิขสิทธิ์รำยกำร 31,544,084 12,074,242           -           -

เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,573,200           -           -           -

ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ค้ำงจ่ำย 2,270,342,030 2,628,921,959           -           -

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

(บาท)

บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 รายการปรับปรุงงวดกอน 

4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5 การซื้อบริษัทยอยทางออม 

6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

8 เงินลงทุนอ่ืน 

9 ลูกหน้ีการคา 

10 ลูกหน้ีอ่ืน 

11 สินคาคงเหลือ 

12 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

13 เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 

14 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

15 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

16 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

17 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

18 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

19 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

20 สินทรัพยไมมีตัวตน 

21 ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 

22 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

23 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

24 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

25 เจาหน้ีการคา 

26 เจาหน้ีอ่ืน 

27 คาใชจายคางจาย 

28 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

29 คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 

30 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

31 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 

32 ทุนเรือนหุน
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

33 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

34 สํารอง 

35 สวนงานดําเนินงาน 

36 รายไดจากการลงทุน 

37 รายไดอ่ืน 

38 คาใชจายในการขาย 

39 คาใชจายในการบริหาร 

40 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

41 คาใชจายตามลักษณะ 

42 ตนทุนทางการเงิน 

43 ภาษีเงินได 

44 กําไรตอหุน 

45 เงินปนผล 

46 เครื่องมือทางการเงิน 

47 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน   

48 เรื่องอ่ืนๆ 

49 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

50 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

51 การจัดประเภทรายการใหม 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2559 

 

1 ขอมูลทั่วไป  

 

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

จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 27-32 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   

 

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร 

และอ่ืนๆ รายละเอียดของบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ    

ขอ 6, 14 และ 15 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดย       

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)aกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                      

ตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ   

 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช ต้ังแต            

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 2558 ในเบ้ืองตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง     

การเปล่ียนแปลงน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 

 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 50 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

 

รายการ เกณฑการวัดมูลคา 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี มูลคายุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย มูลคายุติธรรม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ มูลคายุติธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน ท่ี

กําหนดไว ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 4 (ฐ) 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน มูลคายุติธรรม 

 

(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

 งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล

ทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปน

อยางอ่ืน 

 

(ง) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ี

เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

 ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ขอสมมติฐานและความไมแนนอนของประมาณการ 

 

ขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการท่ีสําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญท่ีเปนเหตุใหตองมี          

การปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ 4 (ต) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

หมายเหตุขอ 22 การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุขอ 30 การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

หมายเหตุขอ 33 การวัดมูลคาของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 

การวัดมูลคายุติธรรม  

 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 

 

กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ

รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
 

กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา                 

กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึง                 

การจัดระดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 

 

การวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท  

 

เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  

 
•  ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 

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

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

•  ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตได) 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติฐานท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปน้ี 

 

•  หมายเหตุขอ 4 (ฌ)    ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 

•  หมายเหตุขอ 30   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

•  หมายเหตุขอ 33  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

•  หมายเหตุขอ 46  เครื่องมือทางการเงิน 

 

3 รายการปรับปรุงงวดกอน 

 

กลุมบริษัทไดปรับปรุงรายการในงวดกอน ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัทอยางมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

 

เดิมกลุมบริษัทแสดงใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน ในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 

และ แสดงคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจายเริ่มแรกดวยราคาทุนหักคาใชจาย    

ท่ีเก่ียวของกับการเกิดหน้ีสิน 

 

เน่ืองจากระยะเวลาการจายชาํระใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนนานเกินกวาระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) ใหสินเชื่อตามปกติ 

กลุมบริษัทจึงตองกําหนดราคาทุนของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนน้ันใหมีมูลคา

เทียบเทาเงินสดคิดลดจํานวนเงินท่ีตองจายชําระเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน ณ วันท่ีรับรูรายการ และบันทึกผลตาง

ระหวางราคาเทียบเทาเงินสดกับจํานวนเงินท้ังหมดท่ีตองจายชําระ เปนตนทุนทางการเงินตลอดอายุของการจาย

ชําระคาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน ดังน้ัน กลุมบริษัทจึง

ปรับปรุงราคาทุนของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชวิธีปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบในงบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด ผลกระทบจากรายการปรับปรุงตองบแสดงฐานะ

การเงินรวมและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีดังน้ี 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  ผลกระทบจากรายการปรับปรุงงวดกอน 

 ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวแลว 

  

รายการปรับปรุง 

  

ปรับปรุงใหม 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557      

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ      

   ประกอบกิจการโทรทัศน 3,376,188  (383,364)  2,992,824 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 115,664  13,617  129,281 

รวมสินทรัพย 3,491,852  (369,747)  3,122,105 

      

สวนของคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ      

   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย      

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 473,800  (115,220)  358,580 

คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ      

   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 2,470,400  (200,058)  2,270,342 

รวมหน้ีสิน 2,944,200  (315,278)  2,628,922 

      

กําไรสะสม 641,394  (48,483)  592,911 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 461,358  (5,986)  455,372 

รวมสวนของผูถือหุน 1,102,752  (54,469)  1,048,283 

      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม      

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557      

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 1,983,778  (18,965)  1,964,813 

ตนทุนทางการเงิน 71,168  87,050  158,218 

คาใชจายภาษีเงินได (30,747)  (13,616)  (17,131) 

      

กําไรสําหรับป 70,091  (54,469)  15,622 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิทางภาษี -  -  - 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 70,091  (54,469)  15,622 

 21 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย

ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 

 

การรวมธุรกิจ  

 

กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวนในกรณ ี          

ท่ีเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 

การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่ง

ประโยชนจากกิจกรรมของกิจการน้ัน ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุมบริษัทตองนําสิทธิในการออกเสียง

ท่ี เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันท่ีซื้ อกิจการคือวันท่ี อํานาจในการควบคุมน้ันได ถูกโอนไปยังผูซื้ อ                  

การกําหนดวันท่ีซื้อกิจการและการระบุเก่ียวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึงตองใช         

ดุลยพินิจเขามาเก่ียวของ  

 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อถูกวัดมูลคา ณ วันท่ีซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหซึ่งรวมถึง

การรับรูจํานวนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ีระบุ

ไดท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันท่ีซื้อ 

 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนไป หน้ีสินท่ีกลุมบริษัทกอขึ้นเพื่อจายชําระ

ใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสียในสวนของเจาของท่ีออกโดยกลุมบริษัท 

 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษัทท่ีถูกซื้อท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหน้ีสินหากมีภาระผูกพันในปจจุบัน         

ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ 

 

กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาจากผูถูกซื้อ  
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซื้อของกลุมบริษัทท่ีเกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาท่ีปรึกษาและอ่ืนๆ        

ถือเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น 

 

บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิ 

ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําให

เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม     

นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง  

 

การสูญเสียการควบคุม 

 

เม่ือกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอยน้ันออก 

รวมถึงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอ่ืนในสวนของเจาของท่ีเก่ียวของกับบริษัทยอยน้ัน กําไร

หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม

ท่ียังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม 

 

สวนไดเสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 

 

สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวม 

 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว  

 

สวนไดเสียในบริษัทรวมบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุน

การทํารายการ ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ       

เงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสีย

ความมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผล        

มาจากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปน          

ผลมาจากรายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการท่ีถูกลงทุนน้ัน 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาท่ีเม่ือไมมีหลักฐาน      

การดอยคาเกิดขึ้น    

 

(ข) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 

โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชใน                     

การดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ          

ราคาทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคา รับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 

 

 (ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท               

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปน

สวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 (ง) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ี                  

ในอนาคตของลูกคา ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 

 

(จ) สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

ตนทุนสินคาประกอบดวยราคาทุนท่ีซ้ือ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพ

ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุย             

การผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

สินคาสําเร็จรูปประกอบดวย หนังสือ แผนซีดี แผนดีวีดีและรายการโทรทัศนท่ีผลิตเสร็จ กลุมบริษัทตีราคาสินคา

คงเหลือดังน้ี 

 

หนังสือ แผนซีดีและแผนดีวีดี - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก / เขากอนออกกอน 

รายการโทรทัศน - แสดงมูลคาตนทุนของรายการท้ังท่ีอยูระหวางการผลิตและท่ีผลิตเสร็จ 

ตนทุนของรายการประกอบดวย คาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ

การผลิตรายการ รับรูเปนตนทุนเม่ือไดโอนสิทธิและสงมอบ หรือ  

เม่ือไดออกอากาศแลว หรือตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามตาม

ประมาณการระยะเวลาการออกอากาศ 

วัตถุดิบ  - วิธีราคาเฉพาะเจาะจง / ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอ่ืนๆ - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก / เขากอนออกกอน 

งานระหวางทําสําหรับโครงการ - ประกอบดวยตนทุนการเตรียมการ แสดงในราคาทุน 

งานพิมพระหวางทํา - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ี จําเปน     

โดยประมาณในการขาย  

 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

(ฉ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน       

สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารหน้ีซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและ

แสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกกําไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคาหรือต้ังใจถือไวจนครบ

กําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม 

และการเปล่ียนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคา บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน สวนผลขาดทุนจากการ

ดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกใน

สวนของผูถือหุนโดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน     

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ีรายงาน 

 

การจําหนายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือ 

ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเก่ียวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 (ช) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกท่ีดินท่ีถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาท่ีเพิ่มขึ้นหรือ  

ท้ังสองอยาง ท้ังน้ีไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชใน     

การบริหารงาน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 

 

ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และตนทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใชงาน 

 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

การรับรูและการวัดมูลคา 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ

กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย

เพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย                  

การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย  สําหรับอุปกรณท่ีควบคุมโดยใชลิขสิทธ์ิซอฟทแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดย

ปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแวรน้ันใหถือวา ลิขสิทธ์ิซอฟทแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  

 

สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึก             

แตละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจาก                

การจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน  
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

สินทรัพยท่ีเชา 

 

การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ันๆ ใหจัด

ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน อุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือ

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม

และขาดทุนจากการดอยคา คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงิน และสวนท่ีจะหักจากหน้ีตาม

สัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละปเปนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึก

โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 

 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ ถามี

ความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัด

มูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี  

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงอาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังน้ี 

 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 30 ป 

อาคารและสวนปรับปรุง 5 - 20 และ 30 - 35  ป 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 5 - 10 ป และตัดจําหนายตามอายุสัญญาเชา 

เครื่องจักรและอุปกรณ 3 - 15 ป 

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 5 - 10 ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 2 - 10 ป 

หนังสือ 5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการติดต้ัง 

 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุด                

ทุกสิ้นรอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

 (ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 

 

มูลคาตามบัญชีของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน ประกอบดวย ตนทุนทางตรงท่ี

เก่ียวของกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ และหมวดหมูท่ัวไป แบบความคมชัดปกติ    

แสดงมูลคาเทียบเทาเงินสดโดยวิธีคิดลดจํานวนเงินท่ีตองจายชําระเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดตาม

ทองตลาด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา ผลตางระหวางราคาเทียบเทาเงินสด

กับจํานวนเงินท้ังหมดท่ีตองจายชําระบันทึกเปนตนทุนทางการเงินตลอดอายุการจายชําระคาธรรมเนียมการไดรับ

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน โดยจะเริ่มตัดจําหนายเม่ือพรอมท่ีจะใหบริการ 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม

และขาดทุนจากการดอยคา 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเก่ียวของน้ัน คาใชจายอ่ืนรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

คาตัดจําหนาย 

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมี

ตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอรและคาลิขสิทธ์ิซอฟทแวร 3 - 5 ป 

คาลิขสิทธ์ิหนังสือ พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายท่ีสูงกวาระหวางวิธี

เสนตรงภายในระยะเวลาสามและหาป และการคํานวณตาม

จํานวนเลมของหนังสือท่ีพิมพหรือจําหนายไดภายใตสัญญา

ลิขสิทธ์ิน้ันๆ 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ 

   ประกอบกิจการโทรทัศน 

15 ป 

สิทธิในการเผยแพรภาพ ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา 

เครื่องหมายการคา 14 ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาตัดจําหนายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดต้ัง 

 

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

 (ญ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม     

ในกรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุ     

การใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทุกป ในชวงเวลา

เดียวกัน 

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด 

เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน  
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ

ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง

ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง

การเงินน้ันๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอ

สินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง

และการเพ่ิมขึ้นน้ันสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนขาดทุนจากการ

ดอยคาของสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู

โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน                   

ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมี        

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ

รายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไม เกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือ                   

คาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

 31 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 (ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ

บันทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกําหนดชําระจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฐ)  ผลประโยชนของพนักงาน 

  

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 

 

การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว   

 

ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน                

ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงิน 

และการจายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการ           

ในกําไรหรือขาดทุน  
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะ         

จายชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจาก          

การท่ีพนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 

มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิแกพนักงาน (ชําระดวยตราสารทุน) รับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไปกับ

การเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเขาใชสิทธิไดอยางไมมีเง่ือนไข จํานวนท่ีรับรู

เปนคาใชจายจะถูกปรับปรุงเพ่ือใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีแทจริงซึ่งเขาเง่ือนไขการใหบริการท่ีเก่ียวของ

และเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเดิมเคยรับรูตามจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีเขา

เง่ือนไขการใหบริการท่ีเก่ียวของและเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันท่ีไดรับสิทธิ  

สําหรับเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิ

จะถูกวัดคาเพื่อใหสะทอนถึงเง่ือนไขน้ันและไมมีการปรับปรุงสําหรับผลตางระหวางจํานวนท่ีคาดไวกับผล                 

ท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

 (ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันหรือท่ีกอตัวขึ้น      

อันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย

ไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคต   โดย

ใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน   

ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปน

ตนทุนทางการเงิน 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

(ฒ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

 

การขายสินคาและใหบริการ 

 

รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ      

ไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันหรือมี   

ความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจ             

วัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตอง    

รับคืนสินคา รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 

 

รายไดคาสมาชิกหนังสือพิมพรับรูโดยวิธีเสนตรงตามอายุการเปนสมาชิก  

 

คานายหนา 

 

สําหรับรายการคาท่ีกลุมบริษัทเขาลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดดวย

จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา 

 

รายไดคาเชา 

 

รายไดคาเชารับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 

รายไดคาเลาเรียน 

 

รายไดคาเลาเรียนจะรับรูตามระยะเวลาของการเรียนการสอนแตละปการศึกษา 

 

การลงทุน 

 

รายไดจากการลงทุนประกอบดวยเงินปนผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เงินปนผลรับ 

 

เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

 

ดอกเบ้ียรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง   

 

(ณ) ตนทุนทางการเงิน 

 

ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบ้ียจายของเงินกูยืมและประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลา                 

ท่ีผานไป และสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย 

 

ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเก่ียวกับการไดมา การกอสรางของสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยใช

วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

(ด) สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   

 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา             

เม่ือไดรับการยืนยันการปรับคาเชา 

 

การจําแนกประเภทสัญญาเชา 

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน

สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงน้ันขึ้นอยูกับ

การใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงน้ันจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัท  

มีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนท่ี

เปนองคประกอบอ่ืนโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน             

แตไมสามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนท่ีเทากับมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจํานวนหน้ีสินจะลดลงตามจํานวนท่ีจาย และตนทุน                

ทางการเงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 

 

 (ต) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ   

ปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวของ                 

ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดของปปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําป 

ท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุง            

ทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจาก            

ผลแตกตางชั่วคราวตอไปน้ี การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและ

รายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุน                    

ในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล    

 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการ                     

ท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้น            

รอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ   

โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ        

กลุมบริษัทเชื่อวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผล

กระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินน้ีอยูบน
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

พื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต   

ขอมูลใหม ๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู 

การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดน้ี

ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ

หนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันดวยยอดสุทธิ

หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการ               

ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 

(ถ) กําไรตอหุน 

 

กลุมบริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณ

โดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนาย

ระหวางป กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญท่ีปรับปรุงดวยจํานวนหุน

สามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนาย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเปนหุนสามัญปรับลดท้ังหมด

และสิทธิซื้อหุนของพนักงาน 

 

(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอประธานเจาหนาท่ีบริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด   

ดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับ          

การปนสวนอยางสมเหตุสมผล 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

5 การซื้อบริษัทยอยทางออม 

 

เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน)”)aไดมาซึ่งอํานาจการควบคุมในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทสิ่งพิมพ     

โดยการซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยทางออมดังกลาว จํานวนรอยละ 49 จากผูถือหุนเดิมรายหน่ึง โดยชําระเปนเงิน

สดจํานวน 10 ลานบาท มีผลทําใหบริษัทยอยดังกลาวมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มจากรอยละ 49.992 

เปนรอยละ 98.992 

 

การมีอํานาจควบคุมในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายธุรกิจเดิมและ

ธุรกิจใหมไดคลองตัวขึ้น 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด มีรายไดเปนจํานวนเงิน 43.74 

ลานบาท และขาดทุนจํานวนเงิน 14.76 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหน่ึงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทตามวิธีรวม

ตามสัดสวน ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 จะมีรายไดรวมจํานวน 

86.61 ลานบาท และขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 29.22 ลานบาท 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ขอมูลของส่ิงตอบแทนท้ังหมดท่ีโอนใหและมูลคาท่ีรับรู ณ วันท่ีซื้อสําหรับสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา 

แตละประเภทท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

 

สินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา      

 มูลคาตามบัญชี    มูลคายุติธรรม 

 ณ วันท่ี    ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม    31 ธันวาคม 

 2557  ปรับปรุง  2557 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,847  -  2,847 

ลูกหน้ีการคา 5,567  -  5,567 

รายไดคางรับ 4,941  -  4,941 

สินคาคงเหลือ 223,490  (22,581)  200,909 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,936  -  4,936 

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 861  -  861 

อุปกรณ 701  -  701 

สินทรัพยไมมีตัวตน 2,939  -  2,939 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 22,428  -  22,428 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 572  -  572 

เจาหน้ีการคา 174,016  -  174,016 

เจาหน้ีอ่ืน 31,418  -  31,418 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,051  -  3,051 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 2,340  -  2,340 

รวมสินทรัพยสุทธิที่ระบุได 58,457  (22,581)  35,876 

 

บริษัทยอยไดวาจางผูประเมินอิสระเพ่ือประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาในเดือน

มกราคม 2558 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ 

 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อรับรูจากผลลัพธของการซื้อธุรกิจ ดังน้ี 

 

 มูลคายุติธรรม 

 (พันบาท) 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให 10,000 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามสัดสวนในสวนไดเสีย  

   ในการรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในผูถูกซื้อ 362 

มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซื้อ  

   ท่ีกลุมบริษัทถืออยูกอนการซื้อธุรกิจ 17,935 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุได (35,876) 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ 7,579 

 
การวัดมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียท่ีมีอยูกอนของกลุมบริษัทในผูถูกซื้อรอยละ 49.992 ทําใหเกิดผลขาดทุน

จํานวน 7.11 ลานบาท (17.94 ลานบาท หักมูลคาตามบัญชีของบัญชีสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันท่ีซื้อ

ธุรกิจจํานวน 25.05 ลานบาท) ซึ่งกําไรจากการตอรองราคาซื้อและผลขาดทุนดังกลาวไดแสดงยอดสุทธิไวใน     

รายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

  

6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท       

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน

รายบุคคลหรือเปนกิจการ 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ความสัมพันธที่มีกับบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 14 และ 15 สําหรับความสัมพันธกับ

ผูบริหารสําคัญ บริษัทยอยทางออม บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 

 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง   

/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

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 เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล    

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล    

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน บริษัทหยุดดําเนิน

พาณิชยกิจต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2557 

บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด ไทย  เปนบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล     

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

59.99 และมีกรรมการรวมกัน (เลิกกิจการและ

เสร็จสิ้นการชําระบัญชี เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 

2558) 

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 

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 (บริษัทหยุดดําเนิน

พาณิชยกิจต้ังแตเดือนมกราคม 2557) 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง   

/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

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 โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  

 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทaเนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล     

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

98.99 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 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 

เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจายในรายงานการประชุมผูถือหุน 

รายไดอ่ืน ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  682,530  764,328 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  -  35,445  30,590 

ขายอุปกรณ -  -  7,757  234 

ซื้ออุปกรณ -  -  27,840  10,029 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  485  5,031 

เงินปนผลรับ -  -  37,914  69,659 

รายไดอ่ืน -  -  21,737  27,947 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  16,563  12,615 

        

การรวมคา        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  33,780  -  - 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  1,040  -  - 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  4,433  -  - 

รายไดอ่ืน -  104  -  - 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  2,215  -  - 

        

บริษัทรวม        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4,993  3,674  122  120 

เงินปนผลรับ -  -  -  6,462 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 81,213  87,289  37,506  42,576 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 4,513  4,612  1,268  1,338 

   อ่ืนๆ 3,405  5,562  980  2,110 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 89,131  97,463  39,754  46,024 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  869,328  692,160 

บริษัทรวม 223  294  11  11 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 67  67  -  - 

 290  361  869,339  692,171 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 

สุทธ ิ 223  294  869,339  692,171 

        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป   -  -  -  - 

 

รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  61,214  36,617 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 6  -  6  - 

รวม 6  -  61,220  36,617 

 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  599,796  402,874 

บริษัทรวม 335  153  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 17,488  17,375  143  30 

 17,823  17,528  599,939  402,904 

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

สุทธ ิ 478  183  599,939  402,904 

        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป   -  -  -  - 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ที่เกี่ยวของกัน 2558  2557 2558  2557  2558  2557 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย -  4.26 -  -  -  42,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี   

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  42,000  120,000 

ลดลง -  -  (42,000)  (78,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  42,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  21,000 

ลดลง -  -  -  (21,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 

 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  1,142,322  783,673 

บริษัทรวม 64  -  64  - 

รวม 64  -  1,142,386  783,673 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  27,966  29,687 

บริษัทรวม 2  11  -  - 

รวม 2  11  27,966  29,687 

 

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  401,729  197,879 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะส้ัน 

 

บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”) 

จํานวน 42 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามและมีอัตราดอกเบ้ีย MLR 

เฉล่ียของเงินกูยืมของบริษัทจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแหง บวกรอยละ 0.5 ตอป บริษัทไดรับชําระคืน   

เงินกูยืมดังกลาวแลวท้ังจํานวนในระหวางไตรมาส 2 ป 2558 

 

สัญญาอื่นๆ 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมหลายแหงเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุน

การดําเนินงาน การตลาดและงานดานอ่ืนๆ โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 1,719  1,523  225  177 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 3,497  4,429  2,336  572 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 85,116  231,064  15,197  20,755 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง 117,193  415,853  -  - 

รวม 207,525  652,869  17,758  21,504 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557   

เปนสกุลเงินบาท 

 

8 เงินลงทุนอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 257,581  145,000  -  - 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 539,500  549,500  -  - 

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 25,069  -  3  - 

 822,150  694,500  3  - 

        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,776  39,714  2,776  39,714 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไมอยูในความตองการ 

   ของตลาด 

 

7,566 

  

7,566 

  

7,566 

  

7,566 

 10,342  47,280  10,342  47,280 

        

รวม 832,492  741,780  10,345  47,280 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เงินลงทุนชั่วคราวท้ังหมดของกลุมบรษัิทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนสกุลเงินบาท 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยูในความตองการตลาด

มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

หลักทรัพยเพือ่คา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

ซื้อระหวางป 185,516  -  29,802  - 

ขายระหวางป (160,452)  -  (29,799)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 5  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25,069  -  3  - 

        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

หลักทรัพยเผือ่ขาย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 39,714  23,633  39,714  23,633 

ขายระหวางป (36,600)  -  (36,600)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา (338)  16,081  (338)  16,081 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,776  39,714  2,776  39,714 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

9 ลูกหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน                     6 290  361  869,339  692,171 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  664,458  645,062  252,430  194,132 

รวม  664,748  645,423  1,121,769  886,303 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (64,889)  (74,021)  (32,844)  (35,874) 

      คาเผื่อสินคารับคืน  (11,302)  (20,758)  (5,817)  (7,926) 

สุทธ ิ  588,557  550,644  1,083,108  842,503 

         

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ      

สําหรับป (กลับรายการ)  5,482  (9,376)  3,670  (12,883) 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 223  283  26,140  54,111 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดอืน -  11  86,240  149,230 

3 - 6 เดือน -  -  152,922  124,433 

6 - 12 เดือน -  -  192,504  273,167 

มากกวา 12  เดือน 67  67  411,533  91,230 

 290  361  869,339  692,171 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 

 223  294  869,339  692,171 

 

บุคคลหรอืกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 298,564  357,189  35,000  90,856 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 261,368  194,121  157,806  61,918 

3 - 6 เดือน 29,703  7,046  21,959  2,561 

6 - 12 เดือน 7,229  10,654  3,548  1,871 

มากกวา 12  เดือน 67,594  76,052  34,117  36,926 

 664,458  645,062  252,430  194,132 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (64,822)  (73,954)  (32,844)  (35,874) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (11,302)  (20,758)  (5,817)  (7,926) 

 588,334  550,350  213,769  150,332 
        

สุทธ ิ 588,557  550,644  1,083,108  842,503 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วันถึง 90 วัน 
 

ลูกหน้ีการคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนสกุลเงินบาท 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

10 ลูกหน้ีอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 6 478  183  599,939  402,904 

         

บุคคลหรอืกิจการอื่น         

ลูกหน้ีอ่ืน  58,055  60,728  55,708  52,795 

คาใชจายจายลวงหนา  65,399  58,370  39,051  32,419 

เงินทดรองจายพนักงาน  7,477  7,018  3,475  - 

อ่ืนๆ  2,789  -  -  - 

  133,720  126,116  98,234  85,214 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (48,372)  (48,699)  (48,372)  (48,699) 

  85,348  77,417  49,862  36,515 

รวม  85,826  77,600  649,801  439,419 

 

11 สินคาคงเหลือ  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป  281,818  273,316  526  6,086 

วัตถุดิบ 44,324  86,703  36,257  76,189 

วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอ่ืนๆ 10,620  9,434  280  283 

งานระหวางทํา / ผลิต 10,571  17,146  -  - 

วัตถุดิบระหวางทาง 32,635  -  32,635  - 

รวม 379,968  386,599  69,698  82,558 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

12 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ภาษีซื้อท่ียังไมถึงกําหนด  154,061  113,412  66,182  39,688 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย  45,770  45,223  24,761  22,288 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร  82,861  38,362  -  - 

คาลิขสิทธ์ิรายการ  20 5,382  43,601  -  - 

อ่ืนๆ   3  14,048  -  - 

รวม  288,077  254,646  90,943  61,976 

 

13 เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมจํานวน 2.68 ลานบาท (2557: 

3.33 ลานบาท) ไดนําไปใชเปนหลักประกันหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง 

 

14 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 21,756  27,791  1,800  1,800 

สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 320  427  -  - 

รายไดเงินปนผล -  (6,462)  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 22,076  21,756  1,800  1,800 

 

 ไมมีการซื้อและจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดสวนความเปน     มูลคาตาม   

บริษัทรวม       ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชาํระแลว  ราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผลรับ 

  2558 2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น อินฟอรมเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  22,076  21,756  -  6,462 

 

กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 
 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม โดยแสดงเปนยอดรวมไมปรับปรุงตามสวนไดเสียของ

กลุมบริษัท 

                      

 วันที่  สินทรัพย  สินทรัพย  สินทรัพย  หนี้สิน  หนี้สิน  หนี้สิน  รายได  คาใชจาย  กําไรกอนภาษ ี   

บริษัทรวม รายงาน  หมุนเวียน  ไมหมุนเวียน  รวม  หมุนเวียน  ไมหมุนเวียน  รวม  รวม  รวม  เงินได  กําไรสุทธ ิ

   (พันบาท) 

ป 2558                      

บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่นอินฟอรมเมชั่น                      

   เซอรวิส จํากัด 31 ธันวาคม  26,885  23,965  50,850  1,021  668  1,689  13,925  13,348  577  710 
                      

ป 2557                      

บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่นอินฟอรมเมชั่น                      

   เซอรวิส จํากัด 31 ธันวาคม  38,710  13,224  51,934  2,299  1,185  3,484  16,969  15,863  1,106  949 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

15 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,504,415  2,021,894 

ซื้อเงินลงทุน 504,787  499,000 

จําหนาย (15,891)  (16,479) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,993,311  2,504,415 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังน้ี 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 

  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง       

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศน 

รายการวิทยุ และ

ใหบริการโฆษณาผาน        

สื่อโทรทัศน วิทยุและ         

สื่อรูปแบบใหม 

71.45 71.26  535,437 534,708   989,589  984,802   -  -  989,589  984,802   7,620  34,291 

บริษัท เนชั่น อินเตอร     

เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) 

นําเขา ผลิตและจําหนาย

สื่อสิ่งพิมพของในประเทศ

และตางประเทศ ผลิต

รายการโทรทัศน และ

ใหบริการโฆษณาผานสื่อ

โทรทัศน สื่อดิจิตอล และ

การบริหารลิขสิทธิ์  

76.49 80.06  170,048 170,048   340,624  356,515   -  -  340,624  356,515   9,169  14,243 

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 เอ็นเอ็มแอล จํากัด จัดสงหนงัสือพิมพและ

สิ่งพิมพตางๆ 

99.99 99.99  50,000  50,000   50,000   50,000   40,000   40,000   10,000   10,000   -  - 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 

  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

  (รอยละ)  (พันบาท) 

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 

99.90 99.80  1,000,000  500,000   999,000   499,000   -  -  999,000   499,000   -  - 

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด จัดต้ังมหาวิทยาลัยเอกชน

และอบรมทางดานวิชาการ 

90.00 90.00  170,000  170,000   153,000   153,000   -  -  153,000   153,000   -  - 

บริษัท ดับบลิวพีเอส     

(ประเทศไทย) จํากัด 

ผลิตหนังสือพิมพและ

หนังสือตางๆและการ

ใหบริการการพิมพ 

84.50 84.50  500,000  500,000   422,500   422,500   -  -  422,500   422,500   21,125  21,125 

รวม        3,129,703  2,640,807   136,392   136,392   2,993,311  2,504,415   37,914  69,659 

 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การซื้อเงินลงทุน 

 

ป 2558 

 

ในระหวางป 2558 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)”) เพิ่มเติมจํานวน 1,541,400 หุน เปนจํานวนเงิน 4.79 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุน

ในบริษัทยอยดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 71.26 เปนรอยละ 71.45 ของทุนท่ีออกและชําระแลว 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เม่ือวันท่ี 

17 กันยายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500 ลานบาท 

(แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 1,000 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ

จํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน บริษัทยอยดังกลาว         

ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 ท้ังน้ี บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญ             

ของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท ซ่ึงทําใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 99.80 เปนรอยละ 99.90 ของทุนท่ีออกและชําระแลว  

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด”) เม่ือวันท่ี        

17 กันยายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก              

300 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 30,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 500 ลานบาท (แบงออก           

เปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ท้ังน้ี 

บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”) ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท

ยอยทางออมดังกลาวเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2558 

 

ป 2557 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เม่ือวันท่ี             

9 มิถุนายน 2557 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท (แบงออกเปน  

หุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 500 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 

หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 499 ลานบาท ซึ่งทําให

บริษัทมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวรอยละ 99.80 บริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับ

กระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด”) เม่ือวันท่ี               

9 มิถุนายน 2557 ผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท (แบง

ออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 300 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

30,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ท้ังน้ี บริษัทยอย (“บริษัท เนชั่น 

บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”) ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยทางออมดังกลาวเปนจํานวนเงิน 

299 ลานบาท บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 

 

การจัดประเภทมาจากการรวมคา 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน”))

ไดลงทุนในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เพิ่มอีกรอยละ 49 ของทุนท่ีออกและชําระแลว เปน  

จํานวนเงิน 35.05 ลานบาท ทําใหบริษัทยอยดังกลาวมีสวนไดเสียในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

เพิ่มจากรอยละ 49.992 เปนรอยละ 98.992 บริษัทดังกลาวจึงไดเปล่ียนสถานะจากการรวมคาเปนบริษัทยอยทางออม 

รายละเอียดของการซื้อไดแสดงอยูในหมายเหตุขอ 5   
 

การจําหนาย 

 

ป 2558 

 

ในระหวางป 2558 บริษัทไดขายเงินลงทุนบางสวนในบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล             

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) เปนจํานวนเงิน 49.49 ลานบาท กลุมบริษัทและบริษัทรับรูกําไรจากการขาย      

เงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 31.35 ลานบาท และ 33.61 ลานบาท ตามลําดับ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุน

ในบริษัทยอยดังกลาวลดลงจากรอยละ 80.06 เปนรอยละ 76.49 ของทุนท่ีออกและชําระแลว 

 

เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท ไนน บี ไบรท 

จํากัด”) ไดมีมติพิเศษอนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับ

กระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 

กลุมบริษัทรับรูผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 0.59 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ป 2557 

 

ในไตรมาส 4 ป 2557 บริษัทไดขายเงินลงทุนบางสวนในบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน”)) เปนจํานวนเงิน 16.48 ลานบาท โดยมีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวเปน

จํานวนเงิน 9.87 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวลดลงจากรอยละ 83.76 เปน  

รอยละ 80.06 

 

เงินปนผล 

 

ป 2558 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ                 

ผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 42.78 ลานบาท โดยได

จายเปนเงินปนผลระหวางกาลในระหวางป 2557 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 32.08 ลานบาท         

และไดจายเงินปนผลสวนท่ีเหลือใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10.70 ลานบาท        

ในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผู ถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอร เนชั่นแนล                    

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรร

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.07 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 11.90 

ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”) 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว         

ไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 59 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ป 2557 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี  3 เมษายน  2557 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ                  

ผลการดําเนินงานประจําป 2556 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.14 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 46.42 ลานบาท               

โดยไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลในระหวางป 2556 ในอัตราหุนละ 0.11 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 30.39                     

ลานบาท และไดจายเงินปนผลสวนท่ีเหลือใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 16.03                

ลานบาท ในเดือนเมษายน 2557 

 

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

เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล

ระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.06 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 32.07 ลานบาท เงินปนผลระหวางการดังกลาวไดจาย

ใหแกผูถือหุนในระหวางป 2557 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผู ถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอร เนชั่นแนล                    

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรร

กําไรสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําป  2556 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                          

17 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนเมษายน 2557 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”) 

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2557 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2556 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว            

ไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนเมษายน 2557 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

16 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 

ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลเก่ียวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ กอนการตัดรายการระหวางกัน 
 

 31 ธันวาคม 2558 

 

บริษทั เนช่ัน  

บรอดแคสติ้ง       

คอรปอเรช่ัน 

 จํากัด (มหาชน)  

บริษทั เนช่ัน  

อินเตอร เนช่ันแนล  

เอ็ดดเูทนเมนท  

จํากัด (มหาชน)  

บริษทัยอยอ่ืนที่ไม

มีสาระสําคัญ  

ตัดรายการระหวาง

กัน  รวม 

 (ลานบาท) 

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 28.55%  23.51%       

สินทรัพยหมุนเวียน 1,695  820       

สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,335  56       

หนี้สินหมุนเวียน (1,035)  (380)       

หนี้สินไมหมุนเวียน (679)  (9)       

สินทรัพยสุทธ ิ 1,316  487       

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุม 376  115  111  (147)  455 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 31 ธันวาคม 2558 

 

บริษทั เนช่ัน  

บรอดแคสติง้       

คอรปอเรช่ัน 

 จํากัด (มหาชน)  

บริษทั เนช่ัน  

อินเตอร เนช่ันแนล  

เอ็ดดเูทนเมนท  

จํากัด (มหาชน)  

บริษทัยอยอ่ืนที่ไมมี

สาระสําคัญ  

ตัดรายการระหวาง

กัน  รวม 

 (ลานบาท) 

รายได 855  268       

กําไร (21)  (18)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -  -       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (21)  (18)       

กําไรที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (6)  (4)  2  17  9 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่แบงใหกับสวนไดเสียที ่          

   ไมมีอํานาจควบคุม -  -  -  -  - 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 12  7       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (280)  (148)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (เงินปนผลที ่          

   จายใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม: ไมมี) (14)  (13)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธ ิ (282)  (154)       
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 31 ธันวาคม 2557 

 บริษทั เนช่ัน  

บรอดแคสติ้ง       

คอรปอเรช่ัน 

 จํากัด (มหาชน)  

บริษทั เนช่ัน  

อินเตอร เนช่ันแนล  

เอ็ดดเูทนเมนท  

จํากัด (มหาชน)  

 

 

บริษทัยอยอ่ืนที่ไม

มีสาระสําคัญ 

  

 

ตัดรายการ

ระหวางกัน 

  

 

 

รวม 

 (ลานบาท) 

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 28.74%  19.94%       

สินทรัพยหมุนเวียน 1,748  854       

สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,354  70       

หนี้สินหมุนเวียน (823)  (401)       

หนี้สินไมหมุนเวียน (887)  (8)       

สินทรัพยสุทธ ิ 1,392  515       

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุม 400  103  113  (161)  455 

          

รายได 769  311       

กําไร (10)  2       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -  -       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (10)  2       

กําไรที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (3)  -  2  1  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่แบงใหกับสวนไดเสียที ่          

ไมมีอํานาจควบคุม -  -  -  -  - 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 31 ธันวาคม 2557 

 บริษทั เนช่ัน  

บรอดแคสติ้ง       

คอรปอเรช่ัน 

 จํากัด (มหาชน)  

บริษทั เนช่ัน  

อินเตอร เนช่ันแนล  

เอ็ดดเูทนเมนท  

จํากัด (มหาชน)  

 

 

บริษทัยอยอ่ืนที่ไม

มีสาระสําคัญ 

  

 

ตัดรายการ

ระหวางกัน 

  

 

 

รวม 

 (ลานบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 87  14       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (761)  (81)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (เงินปนผลที ่          

   จายใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม: ไมมี) (53)  (18)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธ ิ (727)  (85)       
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

17 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

  งบการเงินรวม 

 ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  เงินปนผลรับ 

  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด บริการอินเตอรเน็ต 19.00 19.00  100,000 100,000  6,092  6,092  6,092  6,092  -  -  -  - 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

18 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 44,678  44,678  44,678  44,678 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 44,678  44,678  44,678  44,678 

        

ขาดทุนจากการดอยคา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 6,678  6,678  6,678  6,678 

กลับรายการขาดทุนการดอยคา (6,678)      -  (6,678)      - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     -  6,678      -  6,678 

        

มูลคาสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที่ 1 มกราคม 38,000  38,000  38,000  38,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 44,678  38,000  44,678  38,000 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประเมินราคาโดยบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยท่ีใชงานอยูในปจจุบัน ราคา

ประเมินจํานวน 48.60 ลานบาท (2557: 38 ลานบาท) 

 
การวัดมูลคายุติธรรม 

  

ลําดับชั้นมูลคายุติธรรม  
 

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระจากภายนอก ซึ่งมี

คุณสมบัติในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทดังกลาว ผูประเมินราคา

ทรัพยสินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทเปนประจําทุก 3 ป 

 

การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน 48.60 ลานบาท ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรม 

อยูในระดับท่ี 3 จากเกณฑขอมูลท่ีนํามาใชในเทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรม  

 

 

 

 66 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมระดับ 3 
 

ตารางตอไปน้ีแสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสําหรับมูลคายุติธรรมระดับ 3  

 

 (พันบาท) 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 38,000 

ผลกําไรที่รวมอยูใน “รายไดอื่น”  

   การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม (ท่ียังไมรับรู) - กลับรายการดอยคา   6,678 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 44,678 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

19 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 

 งบการเงินรวม 

           เครื่องตกแตง       

           ติดตั้ง และ       

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  เครื่องจักรและ  อุปกรณที่ใช  เครื่องใช    สินทรัพย   

 สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ในการดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  ระหวางติดตัง้  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 589,351  556,814  110,092  854,362  327,033  290,586  54,587  1,937  2,784,762 

เพ่ิมขึ้น -  340  652  3  55,090  9,284  20,828  99,256  185,453 

โอน -  -  978  -  17,211  416  -  (18,605)  - 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -  (379)  -  (6,948)  (11,032)  (13,014)  (10,521)  (800)  (42,694) 

ไดมาจากการซ้ือธุรกิจ -  -  110  -  -  238  -  -  348 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557                  

   และ 1 มกราคม 2558 589,351  556,775  111,832  847,417  388,302  287,510  64,894  81,788  2,927,869 

เพ่ิมขึ้น -  379  6,921  26  26,478  14,014  22,554  83,503  153,875 

โอน -  4,719  49,888  -  107,665  1,655  -  (163,927)  - 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -  -  (1,336)  -  (136,250)  (18,612)  (6,692)  (1,234)  (164,124) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 589,351  561,873  167,305  847,443  386,195  284,567  80,756  130  2,917,620 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 งบการเงินรวม 

           เครื่องตกแตง       

           ติดตั้ง และ       

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  เครื่องจักรและ  อุปกรณที่ใช  เครื่องใช    สินทรัพย   

 สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ในการดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  ระหวางติดตัง้  รวม 

 (พันบาท) 

คาเส่ือมราคา                  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 8,176  218,179  31,919  337,286  223,578  194,092  27,169  -  1,040,399 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 817  31,856  10,824  87,058  48,156  33,201  9,723  -  221,635 

โอน -  -  -  -  (51)  -  51  -  - 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -  (24)  -  (2,451)  (18,812)  (4,408)  (9,419)  -  (35,114) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557                  

   และ 1 มกราคม 2558 8,993  250,011  42,743  421,893  252,871  222,885  27,524  -  1,226,920 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 800  31,457  19,106  53,073  56,596  30,069  11,984  -  203,085 

จําหนาย / ตัดจําหนาย -  -  (1,306)  -  (135,202)  (17,692)  (4,604)  -  (158,804) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 9,793  281,468  60,543  474,966  174,265  235,262  34,904  -  1,271,201 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 งบการเงินรวม 

           เครื่องตกแตง       

           ติดตั้ง และ       

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  เครื่องจักรและ  อุปกรณที่ใช  เครื่องใช    สินทรัพย   

 สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ในการดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  ระหวางติดตัง้  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี                  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของกลุมบรษิัท 581,175  338,635  78,173  436,435  103,455  89,354  27,418  1,937  1,656,582 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  80,641  -  7,140  -  -  87,781 

 581,175  338,635  78,173  517,076  103,455  96,494  27,418  1,937  1,744,363 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ                      

   1 มกราคม 2558                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของกลุมบรษิัท 580,358  306,764  69,089  425,524  135,431  60,363  37,370  81,788  1,696,687 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  -  4,262  -  -  4,262 

 580,358  306,764  69,089  425,524  135,431  64,625  37,370  81,788  1,700,949 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของกลุมบรษิัท 579,558  280,405  106,762  372,477  211,930  47,921  45,852  130  1,645,035 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  -  1,384  -  -  1,384 

 579,558  280,405  106,762  372,477  211,930  49,305  45,852  130  1,646,419 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           เครื่องตกแตง       

         อุปกรณที่ใช  ติดตั้ง และ       

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  เครื่องจักรและ  ในการ  เครื่องใช    สินทรัพย   

 สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  ระหวางติดตัง้  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 342,532  28,400  55,641  1,635  -  187,335  41,632  -  657,175 

เพ่ิมขึ้น -  -  179  -  15,639  6,305  8,032  5,374  35,529 

จําหนาย -  (39)  -  -  (15)  (77)  (5,921)  -  (6,052) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557                  

   และ 1 มกราคม 2558 342,532  28,361  55,820  1,635  15,624  193,563  43,743  5,374  686,652 

เพ่ิมขึ้น -  -  3,603  -  29,530  3,458  11,990  50,186  98,767 

โอน -  -  24,557  -  28,871  898  -  (54,326)  - 

จําหนาย -  -  -  -  (225)  (7,529)  (3,018)  (1,234)  (12,006) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 342,532  28,361  83,980  1,635  73,800  190,390  52,715  -  773,413 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           เครื่องตกแตง        

         อุปกรณที่ใช  ติดตั้ง และ       

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  เครื่องจักรและ  ในการ  เครื่องใช    สินทรัพย   

 สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  ระหวางติดตัง้  รวม 

 (พันบาท) 

คาเส่ือมราคา                  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 -  3,552  13,826  546  -  146,033  20,863  -  184,820 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 113  1,314  5,257  164  1,493  16,017  6,546  -  30,904 

จําหนาย -  -  -  -  (1)  (23)  (5,799)  -  (5,823) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557                  

   และ 1 มกราคม 2558 113  4,866  19,083  710  1,492  162,027  21,610  -  209,901 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 114  1,254  9,615  163  12,133  14,605  7,737  -  45,621 

จําหนาย -  -  -  -  (34)  (7,496)  (2,803)  -  (10,333) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 227  6,120  28,698  873  13,591  169,136  26,544  -  245,189 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           เครื่องตกแตง        

         อุปกรณที่ใช  ติดตั้ง และ       

 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรงุ  เครื่องจักรและ  ในการ  เครื่องใช    สินทรัพย   

 สวนปรับปรงุ  สวนปรับปรงุ  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  ระหวางติดตัง้  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี                  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของบรษิัท 342,532  24,848  41,815  1,089  -  34,162  20,769  -  465,215 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  -  7,140  -  -  7,140 

 342,532  24,848  41,815  1,089  -  41,302  20,769  -  472,355 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557                  

   และ 1 มกราคม 2558                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของบรษิัท 342,419  23,495  36,737  925  14,132  27,274  22,133  5,374  472,489 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  -  4,262  -  -  4,262 

 342,419  23,495  36,737  925  14,132  31,536  22,133  5,374  476,751 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                  

ภายใตกรรมสิทธ์ิของบรษิัท 342,305  22,241  55,282  762  60,209  19,870  26,171  -  526,840 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  -  1,384  -  -  1,384 

 342,305  22,241  55,282  762  60,209  21,254  26,171  -  528,224 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคา

เต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 348.11 ลานบาท และ 138.36 ลานบาท 

ตามลําดับ (2557: 334.43 ลานบาท และ 132.11 ลานบาท ตามลําดับ)  

 

การค้ําประกัน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทมูลคาตามบัญชีจํานวน 833.27 ลานบาท และ 354.05 

ลานบาท ตามลําดับ (2557: 862.64  ลานบาท และ 347.37 ลานบาท ตามลําดับ) ใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อ

บางสวนจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุขอ 24) 

 

20 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ประเภทหมุนเวียนรวมอยูใน         

   “สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน” 12 5,382  43,601  -  - 

ประเภทไมหมุนเวียน  115,517  65,313  11,691  21,204 

รวม  120,899  108,914  11,691  21,204 

 74 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม           

 คอมพิวเตอร        โปรแกรม   

 และคาลิขสิทธิ ์  คาลิขสิทธิ์  สิทธิในการ  เคร่ืองหมาย  คอมพิวเตอร   

 ซอฟทแวร  หนังสือ  เผยแพรภาพ  การคา  ระหวางติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 227,581  159,496  -  -  770  387,847 

เพ่ิมขึ้น 2,616  10,202  83,853  700  2,314  99,685 

ไดมาจากการซื้อธุรกิจ 175  1,294  -  -  -  1,469 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ            

   1 มกราคม 2558 230,372  170,992  83,853  700  3,084  489,001 

เพ่ิมขึ้น 2,519  11,909  115,815  -  694  130,937 

โอน 3,778  -  -  -  (3,778)  - 

ตัดจําหนาย -  (98,727)  (73,764)  -  -  (172,491) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 236,669  84,174  125,904  700  -  447,447 
            

คาตัดจําหนาย            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 190,377  117,854  -  -  -  308,231 

คาตัดจําหนายสําหรับป 17,733  22,517  31,606  -  -  71,856 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ            

   1 มกราคม 2558 208,110  140,371  31,606  -  -  380,087 

คาตัดจําหนายสําหรับป 12,952  21,265  84,686  49  -  118,952 

ตัดจําหนาย -  (98,727)  (73,764)  -  -  (172,491) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 221,062  62,909  42,528  49  -  326,548 

            

มูลคาสุทธิทางบัญชี            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 37,204  41,642  -  -  770  79,616 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ            

   1 มกราคม 2558 22,262  30,621  52,247  700  3,084  108,914 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 15,607  21,265  83,376  651  -  120,899 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม     

 คอมพิวเตอร  โปรแกรม   

 และคาลิขสิทธ์ิ  คอมพิวเตอร   

 ซอฟทแวร  ระหวางติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 214,337  770  215,107 

เพิ่มขึ้น 3,290  2,314  5,604 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  และ 1 มกราคม 2558 217,627  3,084  220,711 

เพิ่มขึ้น 759  694  1,453 

โอน 3,778  (3,778)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 222,164  -  222,164 

      

คาตัดจําหนาย      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 184,673  -  184,673 

คาตัดจําหนายสําหรับป 14,834  -  14,834 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 199,507  -  199,507 

คาตัดจําหนายสําหรับป 10,966  -  10,966 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 210,473  -  210,473 

      

มูลคาสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 29,664  770  30,434 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 18,120  3,084  21,204 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 11,691  -  11,691 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

21 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 

 

 งบการเงินรวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 - 

เพิ่มขึ้น 3,135,672 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 3,135,672 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 3,135,672 

  

คาตัดจําหนาย  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 - 

คาตัดจําหนายสําหรับป 142,848 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 142,848 

คาตัดจําหนายสําหรับป 209,045 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 351,893 

  

มูลคาสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 2,992,824 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,783,779 

 

บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อ  

ใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติในหมวดหมูท่ัวไป แบบความ

คมชัดปกติ ในราคาประมูลรวม 2,200 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) บริษัทยอยดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีโดยแยกชําระ ดังน้ี 

 

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

ไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด  

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

นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 
 

 

 

 77 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

บริษัทยอยดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึงจํานวนรอยละ 50 ของราคา

ประมูลขั้นตํ่า และรอยละ 10 ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่า รวมเปนเงินท้ังสิ้น 334 ลานบาท (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและสุทธิจากเงินประกันการประมูลจํานวน 38 ลานบาท เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดวางหนังสือ

ค้ําประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจํานวน 1,828 ลานบาท ใหกับ 

กสทช. เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินท่ีระบุในสัญญาสิ้นสุด

วันท่ี 25 เมษายน 2562 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 หนังสือค้ําประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 1,532 ลานบาท (2557: 1,828 ลานบาท) 

 

บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคล่ืนความถ่ี เพื่อใหบริการ

โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ ในราคา

ประมูลรวม 1,338 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) บริษัทยอยดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช

คล่ืนความถ่ีโดยแยกชําระ 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  

 

บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึงจํานวนรอยละ 50 ของ

ราคาประมูลขั้นตํ่า และรอยละ 10 ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่า รวมเปนเงินท้ังสิ้น 199.80 ลานบาท (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและสุทธิจากเงินประกันการประมูลจํานวน 22 ลานบาท เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดวาง

หนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินเพ่ือค้ําประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจํานวน 1,116.20                   

ลานบาท ใหกับ กสทช. เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินท่ีระบุ

ในสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 25 เมษายน 2562 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 หนังสือค้ําประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 938.40 ลานบาท (2557: 1,116.20 ลานบาท) 

 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน เพื่อใหบริการ

โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 โดยมี

ระยะเวลา 15 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

22 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รวม 272,879  135,824  27,783  6,543 

การหักกลบรายการของภาษี (9,957)  (6,543)  (9,957)  (6,543) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  262,922  129,281  17,826  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รวม 92,835  29,070  420  6,759 

การหักกลบรายการของภาษี (420)  (6,759)  (420)  (6,759) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  92,415  22,311  -  - 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1,336  (1,336)  -  - 

ลูกหน้ีการคา 15,345  (3,583)  -  11,762 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด -  -  1,063  1,063 

สินคาคงเหลือ 15,190  834  -  16,024 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,492  -  -  6,492 

ประมาณการหน้ีสิน 28,896  3,042  -  31,938 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 3,008  (3,008)  -  - 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ 

   ประกอบกิจการโทรทัศน 13,617  17,680  -  31,297 

ยอดขาดทุนยกไป 51,940  122,363  -  174,303 

รวม 135,824  135,992  1,063  272,879 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 43  27,740  -  27,783 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 6,211  -  (6,211)  - 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 289  (289)  -  - 

รวม 6,543  27,451  (6,211)  27,783 

        

สุทธ ิ 129,281  108,541  7,274  245,096 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน     

 ณ วันท่ี          ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  สวนของ  ไดมาจาก  31 ธันวาคม 

 2557  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  ผูถือหุน  การซื้อธุรกิจ  2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี            

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  1,336  -  -  -  -  1,336 

ลูกหนี้การคา 20,389  (6,859)  -  -  1,815  15,345 

สินคาคงเหลือ 10,413  674  -  -  4,103  15,190 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,492  -  -  -  -  6,492 

ประมาณการหนี้สิน 26,087  2,649  -  -  160  28,896 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -  3,008  -  -  -  3,008 

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ 

   ประกอบกิจการโทรทัศน -  13,617  -  -  -  13,617 

ยอดขาดทุนยกไป 40,891  5,938  -  (27)  5,138  51,940 

รวม 105,608  19,027  -  (27)  11,216  135,824 

            

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 3,442  (3,399)  -  -  -  43 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 2,995  -  3,216  -  -  6,211 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม       -  -   

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 396  (107)  -  -  -  289 

รวม 6,833  (3,506)  3,216  -  -  6,543 

            

สุทธิ 98,775  22,533  (3,216)  (27)  11,216  129,281 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1,336  (1,336)  -  - 

ลูกหน้ีการคา 5,208  (933)  -  4,275 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด -  -  1,063  1,063 

สินคาคงเหลือ 574  (2)  -  572 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,492  -  -  6,492 

ประมาณการหน้ีสิน 9,707  726  -  10,433 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2,345  (2,345)  -  - 

ยอดขาดทุนยกไป 3,408  66,592  -  70,000 

รวม 29,070  62,702  1,063  92,835 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 259  161  -  420 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 6,211  -  (6,211)  - 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 289  (289)  -  - 

รวม 6,759  (128)  (6,211)  420 

        

สุทธ ิ 22,311  62,830  7,274  92,415 

 

ในระหวางป 2558 บริษัทไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลขาดทุนทางภาษีจากการจําหนาย    

หน้ีสูญตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 186 เปนจํานวน 70 ลานบาท 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  

 ณ วันที่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2557  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1,336  -  -  1,336 

ลูกหน้ีการคา 11,381  (6,173)  -  5,208 

สินคาคงเหลือ 622  (48)  -  574 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,492  -  -  6,492 

ประมาณการหน้ีสิน 7,239  2,468  -  9,707 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -  2,345  -  2,345 

ยอดขาดทุนยกไป 31,948  (28,540)  -  3,408 

รวม 59,018  (29,948)  -  29,070 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 543  (284)  -  259 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 2,995  -  3,216  6,211 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 396  (107)  -  289 

รวม 3,934  (391)  3,216  6,759 

        

สุทธ ิ 55,084  (29,557)  (3,216)  22,311 

 
กลุมบริษัทยังไมรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะสิ้นอายุในป 2559 

และ 2563 จํานวน 14.66 ลานบาทและ14.42 ลานบาท ตามลําดับ เน่ืองจากฝายบริหารพิจารณาวายังไมมีความเปนได

คอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

23 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 168,109  135,833  134,697  112,350 

เงินมัดจํา 13,160  11,480  1,273  3,081 

คาสิทธ์ิสมาชิกสนามกอลฟ   6,457  6,851  6,457  6,851 

สินคาแลกเปล่ียนบริการ 4,553  3,876  2,186  2,120 

อ่ืนๆ  1,639  4,553  -  - 

รวม 193,918  162,593  144,613  124,402 

 

24 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2558  2557  2558  2557 

   (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน          

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร          

   สวนท่ีไมมีหลักประกัน   53,983  14,507  35,000  1,435 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน          

   สวนท่ีไมมีหลักประกัน   536,402  614,174  484,497  563,224 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม          

    ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   590,385  628,681  519,497  564,659 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2558  2557  2558  2557 

   (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          

   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป          

   สวนท่ีมีหลักประกัน   -  100,800  -  100,800 

เงินกูยืมระยะยาวจากสวนที่ถึงกําหนด          

   ชําระภายในหน่ึงป   -  100,800  -  100,800 

          

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึง          

   กําหนดชําระภายในหน่ึงป   1,561  2,968  1,561  2,968 

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียระยะส้ัน   591,946  732,449  521,058  668,427 

          

สวนที่ไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          

   สวนท่ีมีหลักประกัน   -  15,356  -  15,356 

เงินกูยืมระยะยาว   -  15,356  -  15,356 

          

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน   1,271  2,832  1,271  2,832 

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียไมหมุนเวียน   1,271  18,188  1,271  18,188 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซึ่งไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ                  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดภายในหน่ึงป  590,385  729,481  519,497  665,459 

ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป -  15,356  -  15,356 

รวม 590,385  744,837  519,497  680,815 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสวนท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเปนสินทรัพยดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและอุปกรณ 833,271  862,637  354,049  347,371 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 1,185.16 ลานบาท 

และ 1,075.79 ลานบาท ตามลําดับ (2557: 1,256.93 ลานบาท และ 1,141.63 ลานบาท ตามลําดับ)  

 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 

 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

 มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน  มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน 

 ของจํานวน    ของจํานวน  ของจํานวน    ของจํานวน 

 เงินขั้นตํ่าที่    เงินขั้นตํ่าที ่  เงินขั้นตํ่าที่    เงินขั้นตํ่าที่ 

 ตองจาย  ดอกเบี้ย  ตองจาย  ตองจาย  ดอกเบี้ย  ตองจาย 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,646  85  1,561  3,161  193  2,968 

ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป            

   แตไมเกินหาป 1,277  6  1,271  2,923  91  2,832 

รวม 2,923  91  2,832  6,084  284  5,800 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนสกุลเงินบาท 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่ออ่ืนๆ กับสถาบัน

การเงินในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 4,507 ลานบาท และ 1,668 ลานบาท ตามลําดับ (2557: 5,118 ลาน

บาท และ 1,768 ลานบาท ตามลําดับ)  

 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 บริษัทไดทําสัญญารวมใหกูกับสถาบันการเงินในประเทศสองแหง เปนจํานวน                  

300 ลานบาท เพื่อใชในการขยายการลงทุนในธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียมและลงทุนในใบอนุญาตประกอบกิจการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น รวมท้ังปรับปรุงพื้นท่ีสํานักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

 

เงินกูยืมภายใตสัญญารวมใหกูน้ีมีอัตราดอกเบ้ียและกําหนดเวลาชําระคืนแตกตางกันตามวงเงิน ดังตอไปน้ี 

 

ก) เงินกูท่ี 1 จํานวน 145 ลานบาท มีดอกเบ้ียในอัตราเงินกูยืมขั้นตํ่าเฉล่ีย (Average Minimum Loan Rate) ลบดวย

รอยละหน่ึง (MLR - 1%) โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 ป นับแตเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2559  

 

ข) เงินกูท่ี 2 จํานวน 155 ลานบาท มีดอกเบ้ียในอัตราเงินกูยืมขั้นตํ่าเฉล่ีย (Average Minimum Loan Rate) ลบดวย

รอยละหน่ึง (MLR - 1%) โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 ป นับแตเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2559  

 

เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง เครื่องพิมพและอุปกรณบางสวนของบริษัทและบริษัทยอย     

แหงหน่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลว 

 

25 เจาหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน                     6 64  -  1,142,386  783,673 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  133,642  108,345  35,063  12,503 

รวม  133,706  108,345  1,177,449  796,176 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ยอดเจาหน้ีการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

สกุลเงินบาท  117,542  108,345  1,161,285  796,176 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  16,164  -  16,164  - 

รวม  133,706  108,345  1,177,449  796,176 

 

26 เจาหน้ีอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน                     6 2  11  27,966  29,687 

         

อื่นๆ         

เงินรับลวงหนา  93,320  172,410  25,488  33,153 

เจาหน้ีอ่ืน  20,785  19,452  5,319  6,560 

เจาหน้ีคาซื้อสินทรัพย  5,542  14,846  76  675 

  119,647  206,708  30,883  40,388 

รวม  119,649  206,719  58,849  70,075 

 

เจาหน้ีอ่ืนท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนสกุลเงินบาท 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

27 คาใชจายคางจาย 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน                     6 -  -  401,729  197,879 

         

อื่นๆ         

คาตอบแทนการขายคางจาย  54,417  52,706  36,636  22,267 

สวนแบงรายไดคางจาย  14,760  36,564  -  - 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ         

   กิจการกระจายเสียงหรือ         

   โทรทัศนรายปคางจาย  47,615  28,963  -  - 

คาลิขสิทธ์ิคางจาย  28,105  19,312  -  - 

คาใชจายโครงการคางจาย  5,406  7,442  3,137  3,350 

อ่ืนๆ  65,929  90,431  12,214  17,224 

  216,232  235,418  51,987  42,841 

รวม  216,232  235,418  453,716  240,720 

 

28 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ  213,353  167,876  55,493  45,119 

เจาหน้ีกรมสรรพากร  2,779  17,292  25  12,234 

อ่ืนๆ  20,106  22,506  7,007  7,343 

รวม  236,238  207,674  62,525  64,696 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

29 คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 

 

คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจายแก กสทช. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557   

มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

 มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน  มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน 

 ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน  ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน 

 ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย  ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 647,600  91,396  556,204  473,800  115,220  358,580 

ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป            

   แตไมเกินหาป 1,822,800  108,662  1,714,138  2,470,400  200,058  2,270,342 

รวม 2,470,400  200,058  2,270,342  2,944,200  315,278  2,628,922 

 

การเปล่ียนแปลงของคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม             

มีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2558  2557 

  (พันบาท) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม  2,628,922  - 

ไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี  -  3,135,672 

จายชําระคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี  (473,800)  (593,800) 

ดอกเบ้ียจาย 42 115,220  87,050 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม  2,270,342  2,628,922 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

30 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 163,856  149,358  52,166  48,534 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็        

รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 17,999  17,177  5,153  5,372 

        

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

กําไรจากการประมาณการตามหลัก        

   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในระหวางป -  (132)  -  - 

 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก        

ความเสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย  
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

   ณ วันท่ี 1 มกราคม   149,358  134,459  48,534  36,197 

รับรูในกําไรขาดทุน         

ตนทุนบริการปจจุบัน 40 11,727  11,541  3,184  3,594 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน  6,272  5,636  1,969  1,778 

  17,999  17,177  5,153  5,372 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

กําไรจากการประมาณการตามหลัก         

   คณิตศาสตรประกันภัย  -  (132)  -  - 

  -  (132)  -  - 

อื่นๆ         

รับเขา (โอนออก)  -  -  -  6,965 

ผลประโยชนจาย  (3,501)  (3,001)  (1,521)  - 

ไดมาจากการซ้ือธุรกิจ  -  855  -  - 

  (3,501)  (2,146)  (1,521)  6,965 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม   163,856  149,358  52,166  48,534 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ีย             

ถวงนํ้าหนัก) 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 3.9 - 4.1  3.9 - 4.1  4.1  4.1 

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

 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปน 3 ป     

(2557: 3 ป)  

 

การวิเคราะหความออนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปน 

ไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพัน

ผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (16,962)  19,662  (5,765)  6,677 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 

   (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 19,233  (16,943)  6,532  (5,759) 

อัตรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 833  (923)  274  (303) 

 

แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการ

ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอมูลสมมติฐานตางๆ 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

31 หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

เงินรับลวงหนาคาโฆษณา  98,478  119,429  98,478  119,429 

เงินประกัน  8,370  8,105  2,257  2,216 

อ่ืนๆ  23,584  26,002  -  - 

รวม  130,432  153,539  100,735  121,645 

 

32 ทุนเรือนหุน 

 

 มูลคาหุน 2558  2557 

 ตอหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วันที่ 1 มกราคม         

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

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

         

หุนที่ออกและชําระแลว         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

- หุนสามัญ 0.53 3,316,346  1,757,663  3,304,002  1,751,121 

ออกหุนใหตามสิทธิ 0.53 751,294  398,186  12,344  6,542 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

- หุนสามัญ 0.53 4,067,640  2,155,849  3,316,346  1,757,663 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การออกหุนสามัญ 

 

เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 7,402,400 หนวย เน่ืองมาจากการใช

สิทธิซื้อหุนของโครงการสิทธิซื้อหุนท่ีใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

ในป 2556 รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 7.40 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 3.48 ลานบาท 

บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

 

เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 740,015,624 หนวย ใหแกผูมาใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 740.02 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมี

สวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 347.81 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับ

กระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 

 

เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 3,876,000 หนวย เน่ืองมาจากการใช

สิทธิซื้อหุนของโครงการสิทธิซื้อหุนท่ีใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

ในป 2556 รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 3.88 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 1.82 ลานบาท 

บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

 

เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 2,150,981 หนวย ใหแกผูมาใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 2.15 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสวนเกิน

มูลคาหุนเปนจํานวน 1.01 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย

เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 

 

เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 9,955,400 หนวย เน่ืองมาจากการใช

สิทธิซื้อหุนของโครงการสิทธิซื้อหุนท่ีใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

ในป 2556 รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 9.96 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 4.68 ลานบาท 

บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 

 

เม่ือวันท่ี 13.มิถุนายน 2557 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 38,287 หนวย ใหแกผูมาใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 0.04 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสวนเกิน

มูลคาหุนเปนจํานวน 0.02 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 199,000 หนวย เน่ืองมาจากการใชสิทธิ    

ซื้อหุนของโครงการสิทธิซื้อหุนท่ีใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในป 

2556 รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 0.20 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 0.09 ลานบาท บริษัท

ไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 

 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน

น้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

33 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 
 

NMG-WB 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 82,387,015 หนวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันท่ีท่ีออกและเสนอขาย 

เสนอขายใหกับ  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

บริษัทยอย 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  82,387,015 หนวย 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 

ราคาในการใชสิทธิ  1 บาทตอหุนสามัญ 

ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ             

แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Scholes Model  ภายใตขอสมมติฐาน              

ทางการเงิน ดังน้ี 

 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 1.61 

ราคาใชสิทธิ (บาท) 1.00 

ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 83.94 

ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 

อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลัง 3 ป รอยละ 0.00 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 

 

โครงการดังกลาวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอย ณ วันท่ีมีการใชสิทธิในแตละครั้ง 

 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 

NINE-WA 
 

ในการประชุมสามัญ ประจําปของผู ถือหุนของบริษัทยอยแห งหน่ึง  (“บริษัท เนชั่น  อินเตอร เนชั่นแนล                          

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

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย จํานวน 4,250,000 หนวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันท่ีท่ีออกและเสนอขาย 

เสนอขายใหกับ  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

บริษัทยอย 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  4,250,000 หนวย 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 

ราคาในการใชสิทธิ  4 บาทตอหุนสามัญ 

ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ               

แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตขอสมมติฐาน           

ทางการเงิน ดังน้ี 

 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 4.74 

ราคาใชสิทธิ (บาท) 4.00 

ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 81.75 

ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 

อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลัง 3 ป รอยละ 2.93 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 

 

โครงการดังกลาวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอย ณ วันท่ีมีการใชสิทธิในแตละครั้ง 

 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

 

NBC-WB 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญของบริษัทยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 

8,798,905 หนวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันท่ีท่ีออกและเสนอขาย 

เสนอขายใหกับ  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ 

บริษัทยอย 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  8,798,905 หนวย 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 

ราคาในการใชสิทธิ  3 บาทตอหุนสามัญ 

ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ               

แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 

 98 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตขอสมมติฐาน            

ทางการเงิน ดังน้ี 

 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 3.62 

ราคาใชสิทธิ (บาท) 3.00 

ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 49.69 

ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 

อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลัง 3 ป รอยละ 5.31 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 

 

โครงการดังกลาวมีเง่ือนไขในการจองซื้อ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอย ณ วันท่ีมีการใชสิทธิในแตละครั้ง 

 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ มีผลบังคับใชสําหรับการจายโดยใช

หุนเปนเกณฑสําหรับการใหสิทธิในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 สงผลใหบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของสิทธิ

โครงการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานของกลุมบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว 

 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 19.56 ลานบาท และ 16.43 ลานบาท ตามลําดับ (2557: 22.37 ลานบาท และ 19.64

ลานบาท ตามลําดับ) 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

 จํานวน    จํานวน   

 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 11,364  14,288  4,057  5,135 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 18,551  20,543  22,967  23,645 

ใชใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (12,007)  (14,286)  (10,449)  (12,546) 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (3,109)  (1,879)  (5,211)  (1,946) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 14,799  18,666  11,364  14,288 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

 จํานวน    จํานวน   

 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 9,691  11,726  3,617  4,376 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 16,284  17,986  20,072  20,915 

ใชใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (11,278)  (13,647)  (10,154)  (12,286) 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (2,704)  (1,554)  (3,844)  (1,279) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 11,993  14,511  9,691  11,726 

 100 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 NMG-W3 
  

 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2558 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

1,644 - 740 904 1 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2557 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2557 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

1,646 - 2 1,644 1 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 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    
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

34 สํารอง 

 

สํารองประกอบดวย 

 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย     

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

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

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

 

ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลรวม

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระท่ังมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา 

 

35 สวนงานดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทมี 5 สวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน

ธุรกิจท่ีสําคัญน้ีผลิตสินคาและใหบริการท่ีแตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทาน

รายงานการจัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงาน

ท่ีรายงานของกลุมบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี 

 

• สวนงาน 1 สิ่งพิมพและโฆษณา 

• สวนงาน 2 บริการดานการพิมพ 

• สวนงาน 3 สื่อการศึกษาและบันเทิง 

• สวนงาน 4 สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม 

• สวนงาน 5  อ่ืนๆ 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน

ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด             

ดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปน

ขอมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจ                     

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 

  

 สิ่งพิมพและโฆษณา  บริการดานการพิมพ  

สื่อการศกึษาและ 

บันเทิง  

สื่อกระจายภาพและเสียง

และสื่อสมัยใหม  อ่ืนๆ  รวม 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 1,285,953  1,385,377  54,339  65,769  178,517  195,309  1,314,930  1,028,425  180,851  152,831  3,014,590  2,827,711 

รายไดระหวางสวนงาน 121,537  135,668  270,897  302,195  12,659  6,280  4,481  128  127,293  153,283  536,867  597,554 

รายไดอ่ืน 88,919  40,229  5,895  6,886  7,995  13,421  29,442  37,107  18,195  18,337  150,446  115,980 

รวมรายได 1,496,409  1,561,274  331,131  374,850  199,171  215,010  1,348,853  1,065,660  326,339  324,451  3,701,903  3,541,245 

                        

ดอกเบี้ยรับ 171  348  3  7  140  4,722  27,548  35,189  108  119  27,970  40,385 

ดอกเบี้ยจาย (23,694)  (42,209)  (2,885)  (4,350)  (46)  (103)  -  -  -  -  (26,625)  (46,662) 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (43,417)  (52,707)  (77,355)  (111,879)  (21,580)  (22,598)  (160,069)  (88,072)  (19,616)  (18,235)  (322,037)  (293,491) 

คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใช                        

   คลื่นความถี ่ -  -  -  -  -  -  (209,045)  (142,848)  -  -  (209,045)  (142,848) 

                        

กําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษีเงินได 119,630  117,419  33,688  32,982  (18,650)  (10,690)  (178,748)  (95,755)  (30,314)  (11,630)  (74,394)  32,326 

สวนแบงกําไรในเงินลงทุน                        

   ในบริษัทรวม 320  427  -  -  -  -  -  -  -  -  320  427 

สินทรัพยตามสวนงานที่รายงาน                        

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,744,440  1,472,474  745,348  835,887  317,945  387,265  5,124,072  5,190,245  305,413  320,266  8,237,218  8,206,137 

รายจายฝายทุน 12,688  20,989  789  239  13,450  10,989  238,857  3,378,474  19,028  10,119  284,812  3,420,810 

หนี้สินตามสวนงานที่รายงาน                        

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,045,815  1,274,737  143,753  126,189  49,666  44,541  2,583,183  2,930,932  60,451  68,042  3,882,868  4,444,441 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

 กระทบยอดกําไรหรือขาดทนุของสวนงานที่รายงาน 

 

  2558  2557 

  (พันบาท) 

กําไรหรือขาดทุน     

รวมกําไร (ขาดทุน) จากสวนงานท่ีรายงาน  (74,394)  32,326 

สวนแบงกําไรในเงินลงทุนในบริษัทรวม    320  427 

กําไร (ขาดทุน) รวมกอนภาษีเงินได  (74,074)  32,753 

 

สวนงานภูมิศาสตร 

  

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมี

สาระสําคัญ 

 

36 รายไดจากการลงทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

เงินปนผลรับ         

บริษัทยอย 6, 15 -  -  37,914  69,659 

บริษัทรวม 6, 14 -  -  -  6,462 

กิจการอ่ืน  840  1,116  840  1,116 

  840  1,116  38,754  77,237 

ดอกเบ้ียรับ         

บริษัทยอย 6 -  -  485  5,031 

การรวมคา 6 -  4,433  -  - 

กิจการอ่ืน  27,970  35,952  106  136 

  27,970  40,385  591  5,167 

รวม  28,810  41,501  39,345  82,404 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

37 รายไดอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

รายไดจากการขายเศษวัสด ุ  14,782  16,108  9,981  10,224 

กําไรจากการจําหนาย / ตัดจําหนาย 

   อาคารและอุปกรณ 

  

-  1,777  542  1,210 

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุน  -  7,965  -  9,934 

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา         

   ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 18 6,678  -  6,678  - 

อ่ืนๆ   38,655  48,629  27,800  39,006 

รวม  60,115  74,479  45,001  60,374 

 

38 คาใชจายในการขาย 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

คาใชจายในการจัดจําหนาย  9,970  8,305  11,890  8,256 

คาใชจายดานการตลาด  151,282  118,899  69,141  44,727 

คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร  112,598  112,223  82,472  81,362 

อ่ืนๆ   22,681  20,386  8,670  8,766 

รวม  296,531  259,813  172,173  143,111 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

39 คาใชจายในการบริหาร 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร  191,096  183,718  134,818  133,552 

คาตอบแทนผูบริหาร 6 89,131  97,463  39,754  46,024 

คาใชจายสํานักงาน  201,295  177,424  122,393  107,706 

คาเสื่อมราคา  48,130  48,742  20,253  20,334 

คาตัดจําหนายสินทรัพย  13,969  27,544  10,658  16,304 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         

    (กลับรายการ) 9, 10 5,155  (9,551)  3,343  (13,055) 

อ่ืนๆ   18,185  3,182  3,275  2,080 

รวม  566,961  528,522  334,494  312,945 

 

40 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง  803,856  744,794  227,799  221,062 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว  41,839  39,286  13,187  12,889 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 30 11,727  11,541  3,184  3,594 

การจายโดยใหหุนเปนเกณฑ 33 19,561  22,374  16,432  19,636 

อ่ืนๆ  216,707  217,403  75,643  81,078 

รวม  1,093,690  1,035,398  336,245  338,259 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน  

ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัท

จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได              

จดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุน  

ท่ีไดรับอนุญาต 

 

41 คาใชจายตามลักษณะ 

 

งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ

งานระหวางทํา  (2,571)  136,437  (12,873)  3,057 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  238,937  280,593  131,658  164,699 

คาขนสง  172,061  161,270  6,671  6,458 

คาใชจายสํานักงาน 39 201,295  177,424  122,393  107,706 

คาใชจายในการจัดจําหนายและการตลาด 38 161,252  127,204  81,031  52,983 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 40 1,093,690  1,035,398  336,245  338,259 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  531,476  438,131  56,980  47,531 

อ่ืนๆ  677,267  396,690  58,821  30,013 

รวมตนทุนขายสินคาและการใหบริการ 

คาใชจายการขาย และคาใชจายในการบริหาร 3,073,407  2,753,147  780,926  750,706 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

42 ตนทุนทางการเงิน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจาย         

เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร  26,432  38,475  23,501  34,022 

บริษัทอ่ืนๆ  193  8,187  193  8,187 

ดอกเบ้ียจายจากคาใบอนุญาตใหใชคล่ืน         

   ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 29 115,220  87,050  -  - 

รวมดอกเบ้ียจาย  141,845  133,712  23,694  42,209 

ตนทุนทางการเงินอ่ืน  24,178  24,506  3,457  3,418 

รวม  166,023  158,218  27,151  45,627 

 

43 ภาษีเงินได 

 

 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน         

สําหรับปปจจุบัน  31,907  40,050  -  - 

ภาษีปกอนๆ ท่ีบันทึกสูงไป  (24,401)  (386)  -  - 

  7,506  39,664  -  - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22        

การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว  (108,541)  (22,533)  (62,830)  29,557 

รวมภาษีเงินได  (101,035)  17,131  (62,830)  29,557 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 งบการเงินรวม 

   2558      2557   

   รายได      รายได   

 กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก  กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก 

 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย (36,368)  7,274  (29,094)  16,081  (3,216)  12,865 

กําไรจากการประมาณ            

   การตามหลักคณิตศาสตร            

   ประกันภัย -  -  -  132  -  132 

รวม (36,368)  7,274  (29,094)  16,213  (3,216)  12,997 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2558      2557   

   รายได      รายได   

 กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก  กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก 

 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย (36,368)  7,274  (29,094)  16,081  (3,216)  12,865 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 

 

 งบการเงินรวม  

 2558  2557 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดรวม   (74,074)    32,753 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  (14,816)  20  28,213 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (191)    (23,635) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   12,796    12,043 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น   (2,635)    (2,052) 

ผลขาดทุนท่ีไมรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินได 

   รอการตัดบัญชี 

   

4,770 

    

- 

กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   29,068    2,948 

การใชคาใชจายทางภาษีท่ีเดิมไมไดบันทึก   (107,350)    - 

การแบงปนกําไรไปยังสวนท่ีเปนของ        

   สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม   1,724    - 

ภาษีงวดกอนๆ ท่ีบันทึกสูงไป   (24,401)    (386) 

รวม 136  (101,035)  52  17,131 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   196,284    184,995 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  39,257  20  36,999 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (7,751)    (15,447) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   5,876    8,005 

ผลขาดทุนท่ีไมรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินได 

   รอการตัดบัญชี 

   

1,386 

    

- 

กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   5,752    - 

การใชผลขาดทุนทางภาษีท่ีเกิดในปกอน   (107,350)    - 

รวม 32  (62,830)  16  29,557 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 

ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ป 2558 ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 

 

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติอนุมัติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี     

1 มกราคม 2559 เปนตนไป 

 

กลุมบริษัทใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการวัดมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี   

31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีออกในป 2555 

 

44 กําไรตอหุน 

 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปน

สวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธีถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังน้ี  
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 35,582  15,976  259,114  155,437 

        

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม  3,316,346  3,304,002  3,316,346  3,304,002 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 21 พฤษภาคม -  123  -  123 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิของ 

   ใบสําคัญแสดงสิทธิวันท่ี 19 มิถุนายน -  20  -  20 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 18 พฤศจิกายน -  1,200  -  1,200 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิของ 

   ใบสําคัญแสดงสิทธิวันท่ี 18 ธันวาคม -  82  -  82 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 25 พฤษภาคม 2,347  -  2,347  - 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิของ 

   ใบสําคัญแสดงสิทธิวันท่ี 26 มิถุนายน 383,186  -  383,186  - 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 27 พฤศจิกายน 710  -  710  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก        

   (ขั้นพื้นฐาน) 3,702,589  3,305,427  3,702,589  3,305,427 

        

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.010  0.005  0.070  0.047 

  

กําไรตอหุนปรับลด 
 

 กําไรตอหุนปรับลดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไรสําหรับป ท่ี เปน               

สวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังน้ี 

 114 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 35,582  15,976  259,114  155,437 

        

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก        

   (ขั้นพื้นฐาน) 3,702,589  3,305,427  3,702,589  3,305,427 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน 564,783  454,258  564,783  454,258 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก        

   (ปรับลด) 4,267,372  3,759,685  4,267,372  3,759,685 

        

กําไรตอหุน (ปรับลด) (บาท) 0.008  0.004  0.061  0.041 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ NMG-WB ไมมีผลตอการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี              

31 ธันวาคม 2558 เน่ืองจากมูลคายุติธรรมของบริการท่ียังไมไดรับจากพนักงานรวมกับราคาใชสิทธิมากกวาราคา

ตลาดถัวเฉล่ียของหุนสามัญระหวางป 

 

45 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.028 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 92.86 ลานบาท  

เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2557 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.02 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 66.05 ลานบาท     

เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนเมษายน 2557 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

46 เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออก

เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  

 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล

ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการจัดการ       

ความเสี่ยง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อใหม่ันใจ

วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเชื่อม่ัน

ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจาก                  

การลงทุน ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม             

ซึ่งไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย          

ในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย          

ท่ีเกิดจากเงินกูยืมและคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย (ดูหมายเหตุขอ 24    

และ 29) กลุมบริษัทไดลดความเส่ียงดังกลาวโดยทําใหแนใจวาดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมและคาใบอนุญาตใหใช

คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจายสวนใหญมีอัตราคงท่ี 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระหรือกําหนด

อัตราใหมมีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบ้ีย  หลังจาก 1 ปแต  

 ท่ีแทจริง ภายใน 1 ป  ภายใน 5 ป  รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2558       

หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 53,983  -  53,983 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.50 - 4.70 536,402  -  536,402 

รวม  590,385  -  590,385 

       

ป 2557       

หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 14,507  -  14,507 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.15 - 6.58 614,174  -  614,174 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                  

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

ถัวเฉล่ียเอ็มแอลอาร

ลบรอยละ 1 

100,800  -  100,800 

ไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ถัวเฉล่ียเอ็มแอลอาร

ลบรอยละ 1 

-  15,356  15,356 

รวม  729,481  15,356  744,837 

       
 

 117 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย  หลังจาก 1 ปแต  

 ท่ีแทจริง ภายใน 1 ป  ภายใน 5 ป  รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2558       

หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 35,000  -  35,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.50 - 4.06 484,497  -  484,497 

รวม  519,497  -  519,497 

       

ป 2557       

หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 1,435  -  1,435 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.15 - 5.30 563,224  -  563,224 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                  

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

ถัวเฉล่ียเอ็มแอล

อารลบรอยละ 1 

100,800  -  100,800 

ไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ถัวเฉล่ียเอ็มแอลอาร

ลบรอยละ 1 

-  15,356  15,356 

รวม  665,459  15,356  680,815 

 

ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

กลุมบริษัทจะทําสัญญาการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในกรณีท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากการทําสัญญา

ดังกลาว ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหน่ึงป เพื่อปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ีรายงานเปนรายการท่ีเก่ียวของกับรายการ

ซื้อท่ีเปนเงินตราตางประเทศในปถัดไป 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจาก

การมีหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

เจาหน้ีการคา  16,164  -  16,164  - 

 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเง่ือนไขท่ี             

ตกลงไวเม่ือครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ โดย               

การวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความ

เสี่ยงจากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทาง

การเงินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหาร

ไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 

 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินรวมถึงมูลคาตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ     

การเงินเฉพาะกิจการ มีดังน้ี  

 

 

งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2558          

หมุนเวียน          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 25,069  -  25,069  -  25,069 

          

ไมหมุนเวียน          

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,776  2,776  -  -  2,776 

 

         

31 ธันวาคม 2557          

ไมหมุนเวียน          

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 39,714  39,714  -  -  39,714 

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2558          

หมุนเวียน          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 3  -  3  -  3 

          

ไมหมุนเวียน          

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,776  2,776  -  -  2,776 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 
 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2557          

ไมหมุนเวียน          

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 39,714  39,714  -  -  39,714 

 

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

 

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม  

 

ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจําสําหรับสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคายุติธรรม

เหลาน้ีถูกจัดประเภทอยูในระดับท่ีตางกันของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา นิยามของ

ระดับตางๆ มีดังน้ี 

 

• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

 อยางเดียวกัน ซึ่งกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสิน

 หน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน  
 

กลุมบริษัท พิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหน้ีถือไวเพื่อคาโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิรวมของเงิน

ลงทุนซึ่งเปนขอมูลรายงานจากบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย  

 

มูลคายุติธรรมของลูกหน้ีและเจาหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืนเจาหน้ีอ่ืน เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกในบัญชี 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

47 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 130  16,045  -  15,393 

        

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน        

   ที่ยกเลิกไมได        

ภายในหน่ึงป 214,776  206,911  46,988  45,346 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 637,770  680,601  52,198  96,925 

หลังจากหาป 890,276  1,000,110  -  - 

รวม 1,742,822  1,887,622  99,186  142,271 
 

       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พัน) 

ภาระผูกพันอื่นๆ        

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช  

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา)                    894  -  894  

- 

        

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช (บาท) 42,131  2,331  41,105  - 

ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยกับ        

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

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (บาท) 2,693,415  3,223,739  35,366  54,993 

รวม 2,820,546  3,311,070  161,471  139,993 

 

ก) บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาสํานักงานรวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกกับบริษัท

ในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดในเวลาท่ีแตกตางกันจนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

โดยมีเง่ือนไขในการตออายุสัญญาได 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

ข) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาซื้อขาวกับบริษัทตางประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 5 ป โดยเริ่ม

ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีเง่ือนไขในการตออายุสัญญาได 

 

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 1.12  

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

25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ป 6 เดือน 1.12  

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

25 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2563 5 ป 11 เดือน 0.92  

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

 

ง) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยตกลงจายคาเชา

ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปน 3 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

 

จ) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชารับบริการโครงขายโทรทัศนประเภท                

ท่ี ใชค ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิ จิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับกองทัพบก                  

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

คาธรรมเนียมการใชบริการโครงขายสําหรับชองรายการดังกลาวเปนจํานวนเงินท้ังสิ้นประมาณ 1,569.47 

ลานบาท 

 

ฉ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแต

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2560 โดยมีเง่ือนไขในการตออายุสัญญาได 

 

ช) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาเปนสํานักงานและหองสงรายการกับบริษัทใน

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

สามารถตออายุสัญญาไดอีกรวมเปนระยะเวลา 15 ป  
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

ซ) บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารเพื่อเปนหองสงรายการกับสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงเปนระยะเวลา          

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

 

ฌ) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือใชเปนลานจอดรถกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยตกลงจายคาเชาตาม

อัตราท่ีตกลงกันในสัญญา สัญญาน้ีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 

 

ญ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชารถยนตกับบริษัทในประเทศสองแหง โดยตกลงจายคาเชาตามอัตรา             

ท่ีตกลงกันในสัญญา สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 - 4 ป โดยจะสิ้นสุดในระยะเวลาท่ีแตกตาง

กันจนถึงวันท่ี 29 เมษายน 2562 

 

ฎ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน            

ในประเทศไทยกับสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย เปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 

17 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

48 เรื่องอื่นๆ 

 

ก) ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย 

ตราสารหน้ีประเภทหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 500 ลานบาท ในมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยเสนอ

ขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน ท้ังน้ี มอบหมายให

คณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การออกและเสนอขายหุนกูตอไป 

 

ข) ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการออก

และเสนอขายตราสารหน้ีประเภทหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 1,500 ลานบาท ในมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 

บาท โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ    

ผูลงทุนรายใหญ ท้ังน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียดและ

เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูตอไป 

 

ค) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการไดมีมติใหจัดต้ังบริษัท

รวมทุนในประเทศพมากับบริษัท อีเลฟเวน มีเดีย กรุป จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 40 ลานบาท 

บริษัทอยูในระหวางดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทรวมทุนดังกลาว 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

49 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ก) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติ 

ในเรื่องดังตอไปน้ี 

1) การจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท                 

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 122.03 ลานบาท การจายเงินปนผลของบริษัทจะตองไดรับการอนุมัติในการ

ประชุมผูถือหุนสามัญตอไป 

2) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น ยู จํากัด”) จาก 170 ลานบาท      

(แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 17,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 340 ลานบาท 

(แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 34,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท)  

 

ข) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 42.84 

ลานบาท การจายเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติในการประชุมผูถือหุนสามัญ

ตอไป 

 

ค) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติในเรื่อง

ดังตอไปน้ี 

1) การจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.022 บาท 

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 3.74 ลานบาท การจายเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาวจะตองไดรับการ

อนุมัติในการประชุมผูถือหุนสามัญตอไป 

2) การควบรวมกิจการของบริษัทยอยทางออมสองแหง ไดแก บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด และ

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดยคงไวซึ่งบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด ภายหลังจากการควบรวมเสร็จสิ้น 

 
 

50 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช     

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและ

ไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม เหลาน้ี                 

อาจเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 กลุมบริษัทไมมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลาน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรงุ 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558)   

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวัดมูลคายุติธรรม 

  

 126 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 

(ปรับปรุง 2558) 

รายได-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 

(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงใหหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

 

กลุมบริษัทไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ี ซึ่งคาดวาไมมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ  
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51 การจัดประเภทรายการใหม    

 

รายการบางรายการในงบการเงินป 2557 ไดมีการจัดประเภทรายการเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงิน        

ป 2558 ดังน้ี 

 

 2557 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็            

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ 7,579  7,579  -  -  -  - 

รายไดอ่ืน 74,011  (468)  74,479  60,374  -  60,374 

คาใชจายในการบริหาร 438,170  90,352  528,522  266,921  46,024  312,945 

คาตอบแทนผูบริหาร 97,463  (97,463)  -  46,024  (46,024)  - 

   -      -   
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