
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

















บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
สินทรัพย หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 233,693,922     207,525,311    26,768,246      17,758,285      
เงินลงทุนช่ัวคราว 6 422,376,193     822,149,643    49,288,713      2,549              
ลูกหนี้การคา 7 398,048,724     588,556,740    1,168,238,871 1,083,108,218 
รายไดคางรับ 4 790,269,095     782,780,106    581,402,511    572,796,914    
ลูกหนี้อ่ืน 8 89,842,411       85,826,136      927,673,352    649,800,574    
สินคาคงเหลือ   9 136,926,036     379,967,569    26,223,637      69,698,118      
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 10 381,309,520     288,077,194    111,994,386    90,942,998      
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,452,465,901  3,154,882,699 2,891,589,716 2,484,107,656 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 11 861,618            2,682,654              -       -
เงินลงทุนในบริษัทรวม 12 23,156,526       22,076,249      1,800,000        1,800,000        
เงินลงทุนในบริษัทยอย 13       -       - 3,627,879,275 2,993,311,391 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 15       -       -       -       -
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 6 7,415,844         10,342,497      7,415,844        10,342,497      
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 16 75,446,583       44,677,757      64,495,244      44,677,757      
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 17 1,485,520,797  1,646,419,498 489,345,282    528,224,191    
สินทรัพยไมมีตัวตน 18 174,142,242     115,517,353    7,511,243        11,691,160      
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 19 2,574,170,702  2,783,779,533       -       -
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 112,053,123     262,921,978    21,352,550      92,414,477      
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 21 170,996,910     193,917,736    119,661,041    144,612,919    
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,623,764,345  5,082,335,255 4,339,460,479 3,827,074,392 

รวมสินทรัพย 7,076,230,246  8,237,217,954 7,231,050,195 6,311,182,048 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 22 939,430,992     590,384,836    882,980,198    519,497,304    
เจาหนี้การคา 23 99,264,197       133,706,003    1,509,797,797 1,177,449,030 
เจาหนี้อ่ืน 24 146,135,435     119,649,313    56,323,020      58,849,300      
สวนของคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
   และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 27 584,068,719     556,203,640          -       -
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22 120,000,000           - 120,000,000          -
เงินกูยืมระยะสั้น 22 160,000,000           - 160,000,000          -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22 1,066,172         1,561,041        1,066,172        1,561,041        
คาใชจายคางจาย 25 187,344,952     216,231,989    462,397,122    453,716,428    
ภาษีเงินไดคางจาย 50,181              1,369,142              -       -
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 26 248,669,057     236,238,259    68,380,403      62,525,062      
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,486,029,705  1,855,344,223 3,260,944,712 2,273,598,165 

หนี้สินไมหมุนเวียน
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ
   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 27 1,130,069,671  1,714,138,390       -       -
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 158,833,333           - 158,833,333          -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 22       - 1,270,784              - 1,270,784        
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 20,909,398       17,826,173            -       -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 28 167,252,750     163,856,203    47,684,856      52,165,755      
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 29 105,061,289     130,431,918    81,903,868      100,734,575    
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,582,126,441  2,027,523,468 288,422,057    154,171,114    

รวมหนี้สิน 4,068,156,146  3,882,867,691 3,549,366,769 2,427,769,279 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 30
   ทุนจดทะเบียน 2,663,572,195  2,663,572,195 2,663,572,195 2,663,572,195 
   ทุนที่ออกและชําระแลว 2,155,959,049  2,155,848,809 2,155,959,049 2,155,848,809 
สวนเกินมูลคาหุน 30, 31
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,169,694,244  1,169,344,804 1,169,694,244 1,169,344,804 
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 96,604,862       95,397,593            -       -
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 31 30,012,457       18,665,439      25,057,328      14,511,236      
สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
   ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 31 (91,013,286)      (91,013,286)          -       -
กําไร (ขาดทุน) สะสม
   จัดสรรแลว
      ทุนสํารองตามกฎหมาย 32 32,700,000       32,700,000      32,700,000      32,700,000      
   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (708,949,691)    522,640,169    302,504,532    515,258,325    
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 32 (4,231,727)        (4,250,405)      (4,231,727)      (4,250,405)      
รวมสวนของบริษัทใหญ 2,680,775,908  3,899,333,123 3,681,683,426 3,883,412,769 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 14 327,298,192     455,017,140          -       -
รวมสวนของผูถือหุน 3,008,074,100  4,354,350,263 3,681,683,426 3,883,412,769 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,076,230,246  8,237,217,954 7,231,050,195 6,311,182,048 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ 4 2,097,392,625 3,014,589,717 643,348,059  856,296,735    
รายไดจากการลงทุน 4, 34 22,603,972     28,809,932    103,381,011  39,345,302      
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 13 1,228,398       61,521,601         - 63,717,401      
รายไดอ่ืน 4, 35 60,837,862     60,115,007    26,633,741    45,001,315      
รวมรายได 2,182,062,857  3,165,036,257 773,362,811    1,004,360,753 

คาใชจาย
ตนทุนขายและการใหบริการ 4 2,000,459,926 2,209,914,777 232,680,711  274,259,188    
คาใชจายในการขาย 4, 36 212,949,366   296,531,100  104,317,588  172,173,343    
คาใชจายในการบริหาร 4, 37 690,177,550   566,961,134  411,802,657  334,493,855    
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ
   ของบริษัทยอย 13 204,445,292        -      -       -
ตนทุนทางการเงิน 40 152,358,315   166,022,727  41,169,374    27,150,693      
รวมคาใชจาย 3,260,390,449  3,239,429,738 789,970,330    808,077,079    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12 1,080,277       319,829              -       -

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (1,077,247,315) (74,073,652)  (16,607,519)  196,283,674    
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 41 (163,780,961)  101,035,433  (71,669,895)  62,829,833      
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (1,241,028,276) 26,961,781    (88,277,414)  259,113,507    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
   กําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 28 (11,968,306)             - (3,063,185)              -
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 20, 41 2,393,661                - 612,637                   -

(9,574,645)                  - (2,450,548)                -

31 ธันวาคม

(บาท)

31 ธันวาคม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
   กําไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ
   ของเงินลงทุนเผ่ือขาย 6 386,247          (6,262,943)    386,247         (6,262,943)      
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ
   ของเงินลงทุนเผ่ือขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน 6 (362,900)         (30,105,160)  (362,900)       (30,105,160)    
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 20, 41 (4,669)             7,273,621      (4,669)            7,273,621        

18,678              (29,094,482)    18,678            (29,094,482)    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได (9,555,967)        (29,094,482)    (2,431,870)      (29,094,482)    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (1,250,584,243) (2,132,701)    (90,709,284)  230,019,025    

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (1,102,845,279) 35,582,435    (88,277,414)  259,113,507    
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (138,182,997)  (8,620,654)             -           -
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (1,241,028,276) 26,961,781    (88,277,414)  259,113,507    

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (1,109,560,462) 6,487,953      (90,709,284)  230,019,025    
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (141,023,781)  (8,620,654)             -           -
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (1,250,584,243) (2,132,701)    (90,709,284)  230,019,025    

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 42
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (0.271)             0.010            (0.022)            0.070              
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (0.271)               0.008              (0.022)             0.061              

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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 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 30, 31 398,185,833 366,755,055 1,676,877 (14,285,427) -                       -                   -                   -                         752,332,338 677,024 753,009,362 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 31 -                   -                 -                 18,744,496 -                       -                   -                   -                         18,744,496 816,951 19,561,447 
   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 43 -                   -                 -                 -                       -                       -                   (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 13 -                   -                 (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 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
     กําไรหรือขาดทุน -                   -                 -                 -                       -                       -                   35,582,435 -                         35,582,435 (8,620,654) 26,961,781 
     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                   -                 -                 -                       -                       -                   -                   (29,094,482) (29,094,482) -                   (29,094,482)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                 -                 -                       -                       -                   35,582,435 (29,094,482) 6,487,953 (8,620,654) (2,132,701)

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 32 -                   -                 -                 -                       -                       13,000,000 (13,000,000) -                         -                       -                   -                       
สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 31 -                   -                 -                 -                       (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

กําไรสะสม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

สํารองการซื้อ ผลตางจากการ สวนของ
ทุนเรือนหุน สวนเกิน ใบสําคัญแสดงสิทธิ เปลี่ยนแปลง รวมสวน สวนไดเสีย
ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนสามัญ ทุนสํารอง ยังไมไดจัดสรร ในมูลคายุติธรรมของ ของผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ของบริษัทยอย ที่จะซื้อหุนสามัญ ของบริษัท ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 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 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 30, 31 110,240 349,440 -                 (251,680) -                       -                   -                    -                         208,000 -                   208,000 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 31 -                   -                 -                 11,756,029 -                       -                   -                    -                         11,756,029 379,285 12,135,314 
   เพิ่มหุนสามัญของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 13 -                   -                 -                 -                       -                       -                   -                    -                         -                       17,000,000 17,000,000 
   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 43 -                   -                 -                 -                       -                       -                   (122,025,831) -                         (122,025,831) -                   (122,025,831)
   เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -                   -                 -                 -                       -                       -                   -                    -                         -                       (16,985,245) (16,985,245)
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 110,240 349,440 -               11,504,349 -                     -                  (122,025,831) -                       (110,061,802) 394,040 (109,667,762)

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย
   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง 13 -                   -                 1,207,269 (157,331) -                       -                   15,111               -                         1,065,049 12,910,793 13,975,842 
   รวมการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย -                 -               1,207,269 (157,331) -                     -                  15,111             -                       1,065,049 12,910,793 13,975,842 
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 110,240 349,440 1,207,269 11,347,018 -                       -                   (122,010,720) -                         (108,996,753) 13,304,833 (95,691,920)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
     กําไรหรือขาดทุน -                   -                 -                 -                       -                       -                   (1,102,845,279) -                         (1,102,845,279) (138,182,997) (1,241,028,276)
     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                   -                 -                 -                       -                       -                   (6,733,861) 18,678 (6,715,183) (2,840,784) (9,555,967)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                 -                 -                       -                       -                   (1,109,579,140) 18,678 (1,109,560,462) (141,023,781) (1,250,584,243)

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 32 -                   -                 -                 -                       -                       -                   -                    -                         -                       -                   -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,155,959,049 1,169,694,244 96,604,862 30,012,457 (91,013,286) 32,700,000 (708,949,691) (4,231,727) 2,680,775,908 327,298,192 3,008,074,100 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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 30, 31 398,185,833 366,755,055 (13,646,864) -                   -                   -                         751,294,024 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 31 -                   -                   16,431,654 -                   -                   -                         16,431,654 
   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 43 -                   -                   -                   -                   (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 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
     กําไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   259,113,507 -                         259,113,507 
     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                   (29,094,482) (29,094,482)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                   -                   -                   259,113,507 (29,094,482) 230,019,025 

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 32 -                   -                   -                   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)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 2,155,848,809 1,169,344,804 14,511,236 32,700,000 515,258,325 (4,250,405) 3,883,412,769 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 30, 31 110,240 349,440 (251,680) -                   -                   -                         208,000 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 31 -                   -                   10,797,772 -                   -                   -                         10,797,772 
   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 43 -                   -                   -                   -                   (122,025,831) -                         (122,025,831)
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 110,240 349,440 10,546,092 -                   (122,025,831) -                         (111,020,059)
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 110,240 349,440 10,546,092 -                   (122,025,831) -                         (111,020,059)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
     กําไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   (88,277,414) -                         (88,277,414)
     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   (2,450,548) 18,678 (2,431,870)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                   -                   -                   (90,727,962) 18,678 (90,709,284)

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 32 -                   -                   -                   -                   -                   -                         -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,155,959,049 1,169,694,244 25,057,328 32,700,000 302,504,532 (4,231,727) 3,681,683,426 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (1,241,028,276) 26,961,781 (88,277,414) 259,113,507 
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา 202,460,891 203,084,848 49,982,232 45,621,225 
คาตัดจําหนายสินทรัพย 106,856,703 119,346,385 6,133,553 11,359,032 
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 209,608,831 209,044,770 -                   -                   
รายไดจากการลงทุน (22,603,972) (28,809,932) (103,381,011) (39,345,302)
ตนทุนทางการเงิน 152,358,315 166,022,727 41,169,374 27,150,693 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6,680,120 5,194,126 3,324,986 3,342,617 
กลับรายการคาเผ่ือสินคารับคืน (2,545,742) (9,456,585) (536,218) (2,108,427)
ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง (กลับรายการ) 127,380,630 4,070,674 (19,462) (112,734)
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 2,950,000 -                   2,950,000 -                   
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                   (31,341,723) 4,456,274        (33,606,192)     
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น (362,900) (30,105,160) (362,900) (30,105,160)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (865,968) (70,031) (298,677) (6,055)
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้
   ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (280,643) (4,687) (13,837) 6 
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน -                   (6,677,757) -                   (6,677,757)
กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (796,461) (641,478) (631,761) (543,727)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 17,459,221 774,407 4,898,525 1,881 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (11,828,151) 11,726,981 (5,767,136) 3,184,490 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 12,135,314 19,561,447 10,797,772 16,431,654 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรวม
   (สุทธิจากภาษีเงินได) (1,080,277) (319,829) -                   -                   
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 163,780,961 (101,035,433) 71,669,895 (62,829,833)

(279,721,404) 557,325,531 (3,905,805) 190,869,918 

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
17



งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา 163,776,595 (33,977,492) (88,554,761) (242,166,410)
รายไดคางรับ (7,488,989) (354,829,690) (8,605,597) (291,935,494)
ลูกหนี้อื่น (6,097,077) (5,110,418) (276,964,246) (209,681,129)
สินคาคงเหลือ 115,659,107 2,571,902 43,492,147 12,872,693 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (82,796,475) (74,275,254) (24,320,118) (26,493,954)
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 1,821,036 648,254 -                  -                  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,264,757 12,818,861 5,870,808 1,841,164 
เจาหนี้การคา (39,471,572) 15,399,250 332,348,767 381,273,118 
เจาหนี้อื่น (2,234,551) (77,765,059) (29,350,254) (24,754,901)
คาใชจายคางจาย (13,139,112) (29,975,134) 8,449,384 213,363,237 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,430,798 26,227,033 5,855,341 (2,170,985)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,848,560) (3,500,530) (140,000) (1,521,590)
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (25,370,629) (23,106,741) (18,830,707) (20,910,840)
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (159,216,076) 12,450,513 (54,655,041) (19,415,173)
จายภาษีเงินได (66,261,227) (55,115,233) (21,510,959) (24,819,877)
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายไดรับคืน 60,748,025 -                 43,430,929 -                  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (164,729,278) (42,664,720) (32,735,071) (44,235,050)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 25,320,078 28,354,508 40,249 591,066 
รับเงินปนผล 36 840,152 103,340,762 38,754,236 
เงินลงทุนชั่วคราว 598,302,300 (102,580,838) -                  -                  
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ (1,301,400,000) (185,516,000) (308,000,000) (29,802,000)
เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,104,017,760 160,521,912 259,026,350 29,805,500 
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                 -                 -                  42,000,000 
จายคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน (647,600,000) (473,800,000) -                  -                  
ซื้ออาคารและอุปกรณ (27,574,311) (166,751,861) (12,964,969) (85,238,121)
ขายอาคารและอุปกรณ 1,971,099 5,186,316 698,171 1,840,503 
ซื้อลิขสิทธ์ิรายการ (174,335,587) (94,697,957) -                  -                  
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (10,827,295) (11,549,219) (1,130,610) (1,452,260)
เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 362,900 30,675,160 362,900 30,675,160 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (431,763,020) (809,317,827) 41,372,853 27,174,084 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย (55,207,841) (43,260,848) (38,918,554) (23,912,295)
จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (122,025,831) (92,853,633) (122,025,831) (92,853,633)
จายเงินปนผลใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
   ของบริษัทยอย (16,985,245) (9,683,459) -                   -                   
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 349,046,156 (38,295,748) 363,482,894 (45,161,728)
เงินกูยืมระยะสั้น 160,000,000 -                   160,000,000 -                   
จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (1,850,172) (3,160,967) (1,850,172) (3,160,967)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 300,000,000 -                   300,000,000 -                   
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (20,000,000) (117,600,000) (20,000,000) (117,600,000)
เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ 208,000 752,332,338 208,000 751,294,024 
เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 13,975,842 49,496,994 13,975,842 49,496,994 
เงินจายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                   -                   (653,000,000) (504,786,908)
เงินจายสุทธิจากการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท -                   (91,013,286) -                   -                   
เงินสดรับจากการชําระหุนทุนออกให
   ตามสิทธิของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                 677,024 -                  -                  
เงินสดจายคาธรรมเนียมเงินกูยืมระยะยาว (1,500,000)          - (1,500,000) -                  
การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 17,000,000          - -                  -                  
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 622,660,909 406,638,415 372,179 13,315,487 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 26,168,611 (445,344,132) 9,009,961 (3,745,479)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 207,525,311 652,869,443 17,758,285 21,503,764 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 233,693,922 207,525,311 26,768,246 17,758,285 

รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้คาซื้ออาคารและอุปกรณ 305,742 1,968,599 6,918,519 14,462,729 
เจาหนี้คาซื้อลิขสิทธ์ิรายการ 22,242,415 33,191,884           -           -
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 3,218,552 3,573,200 391,400           -
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 1,714,138,390 2,270,342,030           -           -
การแลกเปลี่ยนบริการดวยสินทรัพย 8,776,475           - 30,738,178           -

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
19



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

20 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลทั่วไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
4 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 เงินลงทุนอื่น 
7 ลูกหน้ีการคา 

8 ลูกหน้ีอื่น 

9 สินคาคงเหลือ 
10 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
11 เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 
12 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
13 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
14 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
15 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เก่ียวของกัน 
16 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
18 สินทรัพยไมมีตัวตน 
19 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 
20 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
21 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
22 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

23 เจาหน้ีการคา 
24 เจาหน้ีอื่น 
25 คาใชจายคางจาย 
26 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
27 คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 
28 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
29 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
30 ทุนเรือนหุน 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

31 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 
32 สํารอง 
33 สวนงานดําเนินงาน 
34 รายไดจากการลงทุน 
35 รายไดอื่น 
36 คาใชจายในการขาย 
37 คาใชจายในการบริหาร 
38 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 
39 คาใชจายตามลักษณะ 
40 ตนทุนทางการเงิน 
41 ภาษีเงินได 
42 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
43 เงินปนผล 
44 เคร่ืองมือทางการเงิน 
45 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน   
46 เร่ืองอื่นๆ 
47 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
48 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี 
 
 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 
 
1 ขอมูลท่ัวไป  
 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ ้นในประเทศไทย และมีที ่อยู               

จดทะเบ ียนตั ้งอยู เลขที ่ 1858/121-122, 124-128 ชั ้น  28-31 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 
 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2531   
 
 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ ใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร 

และอื่นๆ รายละเอียดของบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ    
ขอ 12 และ 13 

 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 
 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย       

สภาวิชาชีพบัญ ชีฯ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”)aกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                      
ตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ   

 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ  ซ่ึงมีผลบังคับใช ต้ังแต            

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1  มกราคม 2559 ในเบื้องตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเร่ือง     
การเปล่ียนแปลงนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 
  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซ่ึงมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 48 

 
(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 
งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 

 
รายการ เกณฑการวัดมูลคา 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี มูลคายุติธรรม 
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย มูลคายุติธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนที่กําหนดไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนที่

กําหนดไว ซ่ึงไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 (ฐ) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ มูลคายุติธรรม 

 
(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 
 งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปน
อยางอื่น 

 
(ง) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 
 
 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ 
สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 

 
 ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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ขอสมมติและความไมแนนอนของประมาณการ 
 
ขอมูลเก่ียวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการที่สําคัญที่มีความเส่ียงที่อาจตองมีการปรับปรุง
จํานวนเงินที่รับรูในงบการเงิน ซ่ึงไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ 9  ประมาณการมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ 
หมายเหตุขอ 13 และ 19 การทดสอบการดอยคา เก่ียวกับการใชขอสมมติที่สําคัญในการประมาณมูลคาที่คาดวา    

 จะไดรับคืน 
หมายเหตุขอ 20 การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะนําขาดทุนทาง

 ภาษีไปใชประโยชน 
หมายเหตุขอ 28 การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว เกี่ยวกับขอสมมติ หลัก

ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และ 
หมายเหตุขอ 31 การวัดมูลคาของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 
การวัดมูลคายุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและ
หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน
มูลคาซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน 
 
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญอยาง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลที่สามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา                 
กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึง                 
การจัดระดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 
 
การวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 

 
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได
มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี 
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 ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินอยางเดียวกัน 

 ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ
สินทรัพยนั้นหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

 ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่ไมไดมาจากขอมูลที่สังเกตได (ขอมูลที่ไมสามารถ
สังเกตได) 

 

หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมที่
แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคา
ยุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับตํ่าสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปน้ี 
 

 หมายเหตุขอ 28   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 หมายเหตุขอ 31  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 หมายเหตุขอ 44  เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน  
 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
  

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 

 

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
 

การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนสวนไดเสียในกิจการภายใตการควบคุมของผูถือหุนซ่ึงควบคุมกลุมบริษัท ถือเปน
การเขาครอบครองเสมือนวาไดเกิดขึ้นต้ังแตวันตนงวดของปเปรียบเทียบกอนหนาสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกันแลวแตวันใดจะหลังกวา เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยและหน้ีสินที่
ไดมาจะถูกรับรูดวยมูลคาตามบัญชีกอนการจัดทํางบการเงินรวมภายใตการควบคุมของผูถือหุน ที่กลุมบริษัทมีสวน
ควบคุม 
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บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําให
เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม   
นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง  

 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  
 
ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมา
จากผูถูกซ้ือ 
 

การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทที่ไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเปนรายการในสวนของผูถือหุน 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอยนั้นออก 
รวมถึงสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของผูถือหุนที่เก่ียวของกับบริษัทยอยน้ัน กําไร
หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคมุในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม
ที่ยังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม 
 
สวนไดเสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 
 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวม 
 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว  
 
สวนไดเสียในบริษัทรวมบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตนทุน
การทํารายการ ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ       
เงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุมบริษัทสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผล        
มาจากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปน          
ผลมาจากรายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการที่ถูกลงทุนน้ัน 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่เมื่อไมมีหลักฐาน      
การดอยคาเกิดขึ้น    
 

(ข) เงินตราตางประเทศ  
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชใน                     
การดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 
 
สินทรัพยและหน้ีสินที่ไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่ เปนเงินตราตางประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ          
ราคาทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  
 
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา รับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 
 

 (ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท               
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปน
สวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

 (ง) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ี                  
ในอนาคตของลูกคา ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหน้ีสูญ 
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(จ) สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
ตนทุนสินคาประกอบดวยราคาทุนที่ซ้ือ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพ
ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุย             
การผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถงึระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 
สินคาสําเร็จรูปประกอบดวย หนังสือ แผนซีดี แผนดีวีดีและรายการโทรทัศนที่ผลิตเสร็จ กลุมบริษัทตีราคาสินคา
คงเหลือดังน้ี 
 
หนังสือ แผนซีดีและแผนดีวีดี - วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก / เขากอนออกกอน 
รายการโทรทัศน - แสดงมูลคาตนทุนของรายการทั้งที่อยูระหวางการผลิตและที่ผลิตเสร็จ 

ตนทุนของรายการประกอบดวย คาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของโดยตรงกับ
การผลิตรายการ รับรูเปนตนทุนเมื่อไดโอนสิทธิและสงมอบ หรือ  
เมื่อไดออกอากาศแลว หรือตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามตาม
ประมาณการระยะเวลาการออกอากาศ 

วัตถุดิบ  - วิธีราคาเฉพาะเจาะจง / ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
วัสดุ ของใชส้ินเปลืองและอื่นๆ - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก / เขากอนออกกอน 
งานระหวางทําสําหรับโครงการ - ประกอบดวยตนทุนการเตรียมการ แสดงในราคาทุน 
งานพิมพและหนังสือระหวางผลิต - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
 
มูลคาสุทธิที่จะได รับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่ จําเปน     
โดยประมาณในการขาย  
 
กลุมบริษทัต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาที่เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
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 (ฉ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน       
สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอื่น 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซ่ึงถือไวเพ่ือคา จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและ
แสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกกําไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพ่ือคาจัดประเภทเปนเงินลงทุน   
เผื่อขาย ภายหลังการรับรูมลูคาในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไมใชผล
ขาดทุนจากการดอยคา บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน สวนผลขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 
เมื่อมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขากําไร
หรือขาดทุน     
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 
 
มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพ่ือคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซ้ือ ณ วันที่
รายงาน 

 
การจําหนายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือ 
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพยที่เก่ียวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีที่กลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด 
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 (ช) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกที่ดินและอาคารชุดและสวนปรับปรุงที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายได   
คาเชาหรือจากมูลคาที่เพ่ิมขึ้นหรือทั้งสองอยาง ทั้งน้ีไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหา
สินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา   
 

ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพื่อใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  และตนทุนทางตรงอื่นเพ่ือให
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 
คาเส่ือมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
อาคารชุดและสวนปรับปรุง 20 ป 
 
บริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนประเภทท่ีดิน 

 
(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 
การรับรูและการวัดมูลคา 
 
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
 
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการ
จัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการร้ือถอน การ
ขนยาย การบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย  สําหรับอุปกรณที่ควบคุมโดยใชลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซ่ึงไมสามารถทํางาน
ไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ันใหถือวา ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  
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สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึก             
แตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจาก                
การจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยที่เชา 
 
การเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินที่เชาน้ันๆ ใหจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน อุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือ
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หักดวยคาเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน และสวนที่จะหักจากหนี้ตาม
สัญญา เพ่ือทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละปเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึก
โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 
 
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี  
ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
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คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง
ไดดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงที่ดิน 5 - 30 ป 
อาคารและสวนปรับปรุง 5 - 20 และ 30 - 35  ป 
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 5 - 10 ป และตัดจําหนายตามอายุสัญญาเชา 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 3 - 15 ป 
อุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน 5 - 10 ป 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน 2 - 10 ป 
หนังสือ 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสรางและติดต้ัง 
 
วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุด                
ทุกส้ินรอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

 (ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 
 
มูลคาตามบัญชีของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน ประกอบดวย ตนทุนทางตรงที่
เก่ียวของกับการไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ และหมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ    
แสดงมูลคาเทียบเทาเงินสดโดยวิธีคิดลดจํานวนเงินที่ตองจายชําระเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดตาม
ทองตลาด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา ผลตางระหวางราคาเทียบเทาเงินสด
กับจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองจายชําระบันทึกเปนตนทุนทางการเงินตลอดอายุของการจายชําระคาธรรมเนียมการ
ไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน โดยจะเร่ิมตัดจําหนายเม่ือพรอมที่จะใหบริการ 
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สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่กลุมบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
และขาดทุนจากการดอยคา 
 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน
สินทรัพยที่สามารถระบุไดที่เก่ียวของน้ัน คาใชจายอื่นรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
คาตัดจําหนาย 
 
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 
 
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมี
ตัวตน โดยเร่ิมตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยน้ันพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 

 
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ 
   ประกอบกิจการโทรทัศน 

15 ป 

โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 3 - 5 ป 
คาลิขสิทธิ์หนังสือ พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายที่ สูงกวาระหวางวิธี

เสนตรงภายในระยะเวลาสามถึงเจ็ดป และการคํานวณตาม
จํานวนเลมของหนังสือที่พิมพหรือจําหนายไดภายใตสัญญา
ลิขสิทธ์ิน้ันๆ 

สิทธิในการเผยแพรภาพ ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 
เคร่ืองหมายการคา 14 ป 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาตัดจําหนายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดต้ัง 
 
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบปบัญชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) การดอยคา 
 
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม     
ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุ     
การใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทุกป ในชวงเวลา
เดียวกัน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด 
เงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยช้ินเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา
ในกรณีน้ีจะรับรูในสวนของผูถือหุน 
 
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซ้ือกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง
การเงินน้ันๆ ซ่ึงเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 
 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอ
สินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงนิสดที่สินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย 
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การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลัง
และการเพ่ิมขึ้นน้ันสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการ
เงินที่เปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่ เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน                   
ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมี        
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ
รายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไม เกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือ                   
คาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทนุจากการดอยคามากอน 

 
 (ฎ) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเร่ิมแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ
บันทึกหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเมื่อครบกําหนดชําระจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 
(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 
 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ)  ผลประโยชนของพนักงาน 
  
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานไดทาํงานใหกับกิจการ  
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

36 

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน 
 
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว   
 
ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ
หน้ีสินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน                
ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิซ่ึงเปนผลมาจากการสมทบเงิน 
และการจายชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการ           
ในกําไรหรือขาดทุน  
 
เมื่อมีการลดขนาดโครงการ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุม
บริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 

 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะ         
จายชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจาก          
การที่พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 
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การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 
มูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน ณ วันที่ใหสิทธิแกพนักงาน (ชําระดวยตราสารทุน) รับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเขาใชสิทธิไดอยางไมมีเงื่อนไข จํานวนที่รับรู
เปนคาใชจายจะถูกปรับปรุงเพ่ือใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซ้ือหุนที่แทจริงซ่ึงเขาเง่ือนไขการใหบริการที่เก่ียวของ
และเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเปนจํานวนที่เดิมเคยรับรูตามจํานวนสิทธิซ้ือหุนที่เขา
เง่ือนไขการใหบริการที่เก่ียวของและเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเงื่อนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วันที่ไดรับสิทธิ  
สําหรับเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน ณ วันที่ใหสิทธิ
จะถูกวัดคาเพ่ือใหสะทอนถึงเง่ือนไขนั้นและไมมีการปรับปรุงสําหรับผลตางระหวางจํานวนที่คาดไวกับผล                 
ที่เกิดขึ้นจริง 

 
 (ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้น      
อันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย
ไปเพ่ือชําระภาระหน้ีสินดังกลาว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดย
ใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงินได เพ่ือใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน   
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินสวนที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผานไปรับรูเปน
ตนทุนทางการเงิน 

 
(ฒ) รายได 

 
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญ      
ไปใหกับผูซ้ือแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวน้ันหรือมี   
ความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจ             
วัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตอง    
รับคืนสินคา รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 
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รายไดคาสมาชิกหนังสือพิมพรับรูโดยวิธีเสนตรงตามอายุการเปนสมาชิก  
 
รายไดจากการพิมพ 
 
รายไดจากการพิมพรับรูเมื่อการใหบริการเสร็จส้ินแลว 
 
คานายหนา 
 
สําหรับรายการคาที่กลุมบริษัทเขาลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดดวย
จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา 
 
รายไดคาเชา 
 
รายไดคาเชารับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 
รายไดคาเลาเรียน 
 
รายไดคาเลาเรียนจะรับรูตามระยะเวลาของการเรียนการสอนแตละปการศึกษา 
 
การลงทุน 
 
รายไดจากการลงทุนประกอบดวยเงินปนผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 
เงินปนผลรับ 
 
เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 
ดอกเบ้ียรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง   
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

39 

(ณ) ตนทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น  
 

(ด) สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
 
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา             
เมื่อไดรับการยืนยันการปรับคาเชา 

 
การจําแนกประเภทสัญญาเชา 
 
ณ วันที่เร่ิมตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน
สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับ
การใชสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนั้นจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัท  
มีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย 
 
ณ วันที่เร่ิมตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนที่
เปนองคประกอบอื่นโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน             
แตไมสามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนที่เทากับมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากนั้นจํานวนหน้ีสินจะลดลงตามจํานวนที่จาย และตนทุน                
ทางการเงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 
 

 (ต) ภาษีเงินได 
 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ   
ปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เก่ียวกับรายการที่เกี่ยวของใน   
การรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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ภาษีเงินไดของปปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําป 
ที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุง            
ทางภาษทีี่เก่ียวกับรายการในปกอนๆ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหน้ีสินและจํานวนที่ใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจาก            
ผลแตกตางช่ัวคราวตอไปน้ี การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในคร้ังแรกซ่ึงเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและ
รายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่ เก่ียวของกับเงินลงทุน                    
ในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล    
 
การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการ                     
ที่กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ส้ิน            
รอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการ   
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน 
 
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ        
กลุมบริษัทเช่ือวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินน้ีอยูบน
พ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต          
ขอมูลใหมๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดน้ี
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ
หนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันดวยยอดสุทธิ
หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการ               
ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
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(ถ) กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 
กลุมบริษัทแสดงกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามัญ กําไร 
(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกจําหนายระหวางป กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุน
ของผูถือหุนสามัญที่ปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ออกจําหนาย และผลกระทบของตราสาร 
ที่อาจเปล่ียนเปนหุนสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุนของพนักงาน 
 

(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด   
ดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับ          
การปนสวนอยางสมเหตุสมผล 
 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท       
หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม
เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน
รายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 

ความสัมพันธที่มีกับบริษัทรวมและบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 12 และ 13 สําหรับความสัมพันธกับ
ผูบริหารสําคัญ บริษัทยอยทางออม และกิจการที่เก่ียวของกันอื่น มีดังน้ี 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 
 /สัญชาติ
ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

ส่ังการและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ   
ไม ว าท างตรงห รือท างอ อม  ทั้ ง น้ี  รวมถึ ง
กรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาที่ใน
ระดับบริหารหรือไม) 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 
 /สัญชาติ
บริษัทยอยทางออม   
มหาวิทยาลัยเนช่ัน ไทย เปนมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต 
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทที่บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล  

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน (โอนกิจการและ
เสร็จส้ินการชําระบัญชีเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2559) 

บริษัท เนช่ัน คิดส จํากัด ไทย เปนบริษัทที่บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล   
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน (จดทะเบียนเลิก
กิจการเม่ือ วันที่  27 ธันวาคม  2559 และอยู
ระหวางการชําระบัญชี) 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย จํากัด ไทย เป น บ ริษั ท ที่ บ ริษั ท  เน ช่ัน  บรอดแคสติ้ ง   
คอรปอเรช่ัน  จํากัด  (มหาชน ) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน (จดทะเบียนเลิก
กิจการเมื่ อ วันที่  28 กันยายน  2559 และอยู
ระหวางการชําระบัญชี) 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน จํากัด ไทย เป น บ ริษั ท ที่ บ ริษั ท  เน ช่ัน  บรอดแคสติ้ ง   
คอรปอเรช่ัน  จํากัด  (มหาชน ) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน (จดทะเบียนเลิก
กิจการเม่ือ วันที่  27 ธันวาคม  2559 และอยู
ระหวางการชําระบัญชี) 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด ไทย เป น บ ริษั ท ที่ บ ริ ษั ท  เน ช่ั น  บรอดแคสติ้ ง   
คอรปอเรช่ัน  จํากัด  (มหาชน ) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  
 

ไทย เปนบริษัทที่บริษัทaเนชั่น อินเตอรเนช่ันแนล  
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
99.47 และมีกรรมการรวมกัน 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 
 /สัญชาติ
กิจการอื่นท่ีเก่ียวของกัน 
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด  ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน โดยบริษัท คมชัดลึก 

มีเดีย จํากัด ถือหุนรอยละ 19.00 
 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา
รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไปและตามอัตราที่ตกลงรวมกัน 
ตนทุนขายและการใหบริการ อัตราตนทุนปนสวนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
       ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาด 
ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพ่ิม 
ซ้ืออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพ่ิม 
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม อัตราซ่ึงใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจายในรายงานการประชุมผูถือหุน 
รายไดอื่น ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

 
 รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        
รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  534,868  682,530 
ตนทุนขายและการใหบริการ -  -  35,666  35,445 
ขายอปุกรณ -  -  1,436  7,757 
ซ้ืออุปกรณ -  -  1,013  27,840 
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม -  -  -  485 
เงินปนผลรับ -  -  103,341  37,914 
รายไดอื่น -  -  15,090  21,737 
คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  12,033   16,563 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทรวม        
รายไดจากการใหบริการ 5,227  4,993  122  122 
        
ผูบริหารสําคัญ        
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        
   เงินเดือนและคาแรง 67,781  81,213  30,070  37,506 
   โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 3,846  4,513  1,079  1,268 
   อื่นๆ -  3,405  -  980 
รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 71,627  89,131  31,149  39,754 
  
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม - - 1,014,960  869,328 
บริษัทรวม 231 223 11 11 
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน 67 67 - - 
 298 290 1,014,971 869,339
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (67) (67) - - 
สุทธิ 231 223 1,014,971 869,339
  
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  - - - -

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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45 

 

รายไดคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม - - 65,488  61,214 
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน - 6  -  6 
รวม - 6 65,488  61,220

 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม - - 887,353  599,796 
บริษัทรวม 349 335 - - 
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน 17,345 17,488 - 143 
 17,694 17,823 887,353 599,939
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,345) (17,345) - - 
สุทธิ 349 478 887,353 599,939
  
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  - - - -

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี   
 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย   
ณ วันที่ 1 มกราคม - - -  42,000 
ลดลง - - -  (42,000) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม - - -  -

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม - -  1,495,243  1,142,322 
บริษัทรวม 8 64  -  64
รวม 8 64 1,495,243  1,142,386

 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  24,862  27,966 
บริษัทรวม 12  2  -  - 
รวม 12 2 24,862  27,966

 
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย - -  399,703  401,729
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
สัญญาเงินใหกูยืมระยะสั้น 
 
บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะส้ันกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”) 
จํานวน 42 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ย MLR 
เฉลี่ยของเงินกูยืมของบริษัทจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแหง บวกรอยละ 0.5 ตอป บริษัทไดรับชําระคืน 
เงินกูยืมดังกลาวแลวทั้งจํานวนในระหวางป 2558 
 
สัญญาอ่ืนๆ 
 
บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมหลายแหงเพ่ือใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุน
การดําเนินงาน การตลาดและงานดานอื่นๆ โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559  2558 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 1,664 1,719 288  225 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 3,901 3,497 1,136  2,336 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 106,597 85,116 25,344  15,197 
เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูง 121,532 117,193 -  - 
รวม 233,694 207,525 26,768  17,758
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558   
เปนสกุลเงินบาท 
 
 
 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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6 เงินลงทุนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559  2558 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว     
เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 3,630 257,581 -  - 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 195,148 539,500 -  - 
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 223,598 25,069 49,289  3 
 422,376 822,150 49,289  3
        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,800  2,776  2,800  2,776 
ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการ 
   ของตลาด 

 
4,616 

  
7,566 

  
4,616 

  
7,566 

 7,416 10,342 7,416  10,342
   

รวม 429,792 832,492 56,705  10,345
 
เงินลงทุนอื่นทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุลเงินบาท 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะส้ันกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแหงจํานวน 
195.15 ลานบาท (2558: 539.50 ลานบาท) โดยเงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืน 6 - 9 เดือน 
(2558: 4 เดือน - 1 ป) และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.65 - 6.00 ตอป (2558: รอยละ 1.80 - 4.40 ตอป) 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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รายการเคลื่อนไหวในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหนี้ที่อยูในความตองการตลาด
มีดังนี้ 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559  2558 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว     
หลักทรัพยเพ่ือคา     
ณ วันที่ 1 มกราคม 25,069 - 3 - 
ซ้ือระหวางป 1,301,400 185,516 308,000 29,802 
ขายระหวางป (1,103,152) (160,452) (258,728) (29,799) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 281 5 14 - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 223,598 25,069 49,289 3
     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        
หลักทรัพยเผ่ือขาย        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2,776 39,714 2,776 39,714 
ขายระหวางป - (570) - (570) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 24 (36,368) 24 (36,368) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2,800 2,776 2,800 2,776

 
7 ลูกหนี้การคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวของกัน                     4 298  290  1,014,971  869,339 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  471,982  664,458  192,923  252,430 
รวม  472,280  664,748  1,207,894  1,121,769 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (65,475)  (64,889)  (34,374)  (32,844) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (8,756)  (11,302)  (5,281)  (5,817) 
สุทธิ  398,049  588,557  1,168,239  1,083,108 
   

หน้ีสูญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับป 7,354  5,482  3,960  3,670 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวของกัน        
ยังไมครบกําหนดชําระ 231  223  164,711  26,140 
เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน -  -  45,935  86,240 
3 - 6 เดือน -  -  115,356  152,922 
6 - 12 เดือน -  -  167,921  192,504 
มากกวา 12  เดือน 67  67  521,048  411,533 

 298 290 1,014,971  869,339
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 
 231 223 1,014,971  869,339
        
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 214,457  298,564  77,667  35,000 
เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 158,507  261,368  58,195  157,806 
3 - 6 เดือน 22,011  29,703  15,460  21,959 
6 - 12 เดือน 10,061  7,229  6,531  3,548 
มากกวา 12  เดือน 66,946   67,594  35,070  34,117 

 471,982 664,458 192,923  252,430
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (65,408)  (64,822)  (34,374)  (32,844) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (8,756)  (11,302)  (5,281)  (5,817) 
 397,818 588,334 153,268  213,769
   

สุทธิ 398,049 588,557 1,168,239  1,083,108
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 90 วัน 
 

ลูกหน้ีการคาทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุลเงินบาท 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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8 ลูกหน้ีอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท)
กิจการที่เก่ียวของกัน 4 349 478 887,353  599,939
    
บุคคลหรือกิจการอ่ืน    
ลูกหน้ีอื่น  56,598 58,055 53,160 55,708 
คาใชจายจายลวงหนา  78,362 65,399 34,397 39,051 
เงินทดรองจายพนักงาน  2,198 7,477 500 3,475 
อื่นๆ  72 2,789 - - 
  137,230 133,720 88,057  98,234
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (47,737) (48,372) (47,737) (48,372)
  89,493 85,348 40,320  49,862
รวม  89,842 85,826 927,673  649,801

 
9 สินคาคงเหลือ  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท)
สินคาสําเร็จรูป  86,629 281,818 - 526 
วัตถุดิบ 30,444 44,324 24,255 36,257 
วัสดุ ของใชส้ินเปลืองและอื่นๆ 8,554 10,620 289 280 
งานระหวางทํา / ผลิต 9,619 10,571 - - 
วัตถุดิบระหวางทาง 1,680 32,635 1,680 32,635 
รวม 136,926 379,968 26,224 69,698
  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท)
ตนทุนของสินคาและการใหบริการที่บันทึก 
    เปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุน 
    ขายและการใหบริการ 

  

- ตนทุนขายและการใหบริการ 2,065,260 2,206,873 232,681  274,259 
- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่คาดวา

จะไดรับ  
 

- 
 

3,042
 

- 
 

- 
- การกลับรายการการปรับลดมูลคา (64,800)  - - - 
สุทธิ 2,000,460 2,209,915 232,681  274,259

 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนช่ัน อินเตอร เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน)”) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทยอยดังกลาวมีมติปรับโครงสรางประกอบธุรกิจผลิต
และจําหนายส่ิงพิมพของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม (รวมกันเรียก “กลุมบริษัทยอย”) ซ่ึงผูบริหารของกลุม
บริษัทยอยมีการใชดุลยพินิจในการจัดประเภทสินคาคงเหลือตามชองทางการจัดจําหนายและแผนการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคต ซ่ึงไดรับรูผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
จํานวน 193.48 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 13 

 
10 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท)
ภาษีซ้ือที่ยังไมถึงกําหนด  178,716 154,061 89,096 66,182 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย  59,751 45,770 21,492 24,761 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอขอคืน  139,104 82,861 - - 
คาลิขสิทธ์ิรายการ  18 1,837 5,382 - - 
อื่นๆ   1,902 3 1,406 - 
รวม  381,310 288,077 111,994  90,943

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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11 เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจําของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมจํานวน 0.86 ลานบาท (2558: 2.68 
ลานบาท) ไดนําไปใชเปนหลักประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง 
 

12 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 22,076  21,756  1,800  1,800 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,080  320  -  - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 23,156 22,076 1,800  1,800

 
 ไมมีการซ้ือและจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

 54

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังนี้ 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
  สัดสวนความเปน มูลคาตาม
บริษัทรวม       ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผลรบั

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น 
เซอรวิส จํากดั ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000 1,800 1,800 23,156 22,076 - - 

 

บริษัทรวมดังกลาวดําเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาที่เปดเผยตอสาธารณชน 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมที่รวมอยูในงบการเงินของบริษัทรวม ปรับปรุงดวยการปรับ
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และความแตกตางของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทาง
การเงินโดยสรุปดังกลาวกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมกิจการในกิจการเหลาน้ี 
 
 บริษัทรวม 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
รายได 18,135  13,925 
กําไรสุทธิ (รอยละ 100) 2,401  710 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของกลุมบริษัท (ถือหุนรอยละ 45) 1,080  320
    
สินทรัพยหมุนเวียน 10,541  26,885 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 42,686  23,862 
หน้ีสินหมุนเวียน (1,108)  (1,021) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน (661)  (668) 
สินทรัพยสุทธิ (รอยละ 100) 51,458  49,058 
สินทรัพยสุทธิสวนที่เปนของกลุมบริษัท (ถือหุนรอยละ 45) 23,156  22,076 
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม 23,156  22,076
 

13 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2,993,311  2,504,415 
ซ้ือเงินลงทุน 653,000  504,787 
จําหนาย (18,432)  (15,891) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 3,627,879  2,993,311
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การปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทยอย 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน)”) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทยอยดังกลาวมีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจผลิต
และจําหนายส่ิงพิมพของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทยอย”) เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน ซ่ึงผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทยอยไดมีการรับรูผลขาดทุนจากการลดลงของ
มูลคาสินคาคงเหลือ และตัดจําหนายลิขสิทธิ์สําหรับส่ิงพิมพ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 193.48 
ลานบาท และ 10.97 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ตามลําดับ ทั้งน้ี กลุมบริษัทยอยอยูระหวางการเจรจา
และประเมินมูลคาธุรกิจโดยพันธมิตรรวมในการลงทุน 
 
การควบรวมกิจการของบริษัทยอยทางออม 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน)”) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการของ
บริษัทยอยทางออม ไดแก บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัดกับบริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด       
ซ่ึงเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเพ่ือปรับโครงสรางการดําเนินงานของกลุมบริษัทยอย 
 
ภายใตสัญญาโอนกิจการดวยวิธีการโอนทรัพยสินและหน้ีสินทั้งหมด บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จะโอนทรัพยสิน
และหน้ีสินทั้งหมดใหกับบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดยบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด          
จะชําระคาตอบแทนใหแกบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จํานวน 47 ลานบาทโดยกําหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
เปนวันที่รับโอนกิจการ ภายหลังการควบรวมกิจการดังกลาว บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไดจดทะเบียน    
เลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2559 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จส้ินเมื่อวันที่               
17 ตุลาคม 2559 
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การซ้ือเงินลงทุน 
 
ป 2559 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”)     
เมื ่อวันที ่ 1 มิถุนายน  2559 ผู ถือหุ นของบริษัทยอยทางออมดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก       
50 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) เปน 97 ลานบาท (แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 97,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) ใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท 
เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดรับชําระคาหุนเต็มจํานวนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
และไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด”) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559         
ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
17,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 340 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 34,000,000 หุน มูลคาหุน
ละ 10 บาท) โดยเรียกชําระคาหุนในอัตรารอยละ 50 ของมูลคาหุนเปนจํานวนเงิน 85 ลานบาท และเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ทั้งน้ี บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 76.50 ลานบาท 
บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด”) เมื่อวันที่          
8 กันยายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมดังกลาวมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 500 ลานบาท     
(แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 800 ลานบาท (แบงออก เปนหุ นสามัญ
จํานวน 80,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ทั้งน้ี บริษัทยอยแหง
หน่ึง (“บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)”) ไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัทยอยทางออม
ดังกลาวเปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2559 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น ยู จํากัด”) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
คณะกรรมการมีมติใหเรียกชําระคาหุนเพ่ิมเติมในอัตรารอยละ 50 ของมูลคาหุนเปนจํานวนเงิน 85 ลานบาท ทั้งน้ี 
บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 76.50 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียน
การเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 
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ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เมื่อวันที่             
13 ธันวาคม 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลานบาท (แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 1,500 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ทั้งน้ี บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญ
ของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
 
ป 2558 
 
ในระหวางป 2558 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน)”) เพ่ิมเติมจํานวน 1,541,400 หุน เปนจํานวนเงิน 4.79 ลานบาท ซ่ึงทําใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุน
ในบริษัทยอยดังกลาวเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 71.26 เปนรอยละ 71.45 ของทุนที่ออกและชําระแลว 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ลานบาท (แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 1,000 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ทั้งน้ี บริษัทไดลงทุน
ในหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท ซ่ึงทําใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย
ดังกลาวเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 99.80 เปนรอยละ 99.90 ของทุนที่ออกและชําระแลว บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียน
การเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด”) เมื่อวันที่        
17 กันยายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมดังกลาวมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300 ลานบาท   
(แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 30,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 500 ลานบาท (แบงออก เปนหุ นสามัญ
จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ทั้งน้ี บริษัทยอยแหง
หน่ึง (“บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)”) ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยทางออม
ดังกลาวเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2558 
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การจําหนาย 
 

ป 2558 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด”) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมดังกลาวไดมีมติพิเศษอนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัทยอยทางออม
ดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จส้ิน
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทรับรูผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 0.59 ลานบาท ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 

การจําหนายสวนไดเสียบางสวนในบริษัทยอยโดยอํานาจการควบคุมไมเปลี่ยนแปลง 
 

ในระหวางป 2559 บริษัทไดขายเงินลงทุนบางสวนในบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่น
แนล  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) ออกไปรอยละ 4.14 เปนจํานวนเงิน  13.98 ลานบาท ทําใหบริษัทมี
สัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวลดลงจากรอยละ 76.49 เปนรอยละ 72.35 ของทุนที่ออกและชําระแลว โดยที่
อํานาจการควบคุมในบริษัทยอยดังกลาวไมเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทและบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการขาย
เงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 1.21 ลานบาท และ 4.46 ลานบาท ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
รวมและในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ  

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) มีดังตอไปนี้ 
 

 2559 
 (พันบาท) 
สวนไดเสียของกลุมบริษทั ณ วันที่ 1 มกราคม  372,962 
ผลกระทบจากการลดลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัท (12,769) 
สวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (165,314) 
สวนไดเสียของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 194,879
 

ในระหวางป 2558 บริษัทไดขายเงินลงทุนบางสวนในบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนช่ันแนล             
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) เปนจํานวนเงิน 49.49 ลานบาท ทําใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย
ดังกลาวลดลงจากรอยละ 80.06 เปนรอยละ 76.49 ของทุนที่ออกและชําระแลว โดยที่อํานาจการควบคุมในบริษัท
ยอยดังกลาวไมเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทและบริษัทรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 31.35 
ลานบาท และ 33.61 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ตามลําดับ 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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เงินปนผล 
 
ป 2559 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน)”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ          
ผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.022 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3.74 ลานบาท            
เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน)”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ             
ผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 42.84 ลานบาท        
เงินปนผลดงักลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผู ถ ือหุ นของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท  กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”)        
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 195 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 48.75 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว
ไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”) 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว   
ไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ป 2558 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน)”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ                 
ผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 42.78 ลานบาท โดยได
จายเปนเงินปนผลระหวางกาลในระหวางป 2557 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 32.08 ลานบาท         
และไดจายเงินปนผลสวนที่เหลือใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10.70 ลานบาท        
ในเดือนพฤษภาคม 2558 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง  (“บริษัท  เน ช่ัน  อินเตอรเน ช่ันแนล                    
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรร
กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.07 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 11.90 
ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”) 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย
ใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 
 
การพิจารณาการดอยคา 
 
ผูบริหารของบริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตที่เกิดขึ้น 
โดยประมาณการตามแผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซ่ึงคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน 
 
ขอสมมติเหลาน้ีมาจากดุลยพินิจของผูบริหาร และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและแผนการดําเนินธุรกิจ 
รวมถึงการคาดการณในอนาคตที่เช่ือวาสมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการเปล่ียนแปลงของขอมูล 
หรือมีขอมูลใหมที่ชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติ และอัตราคิดลดที่จะนํามาใช
ในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด 
 
จากการทดสอบการดอยคาดังกลาว การประมาณการมูลคาที่จะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชี กลุมบริษัทจึงไมรับรู
ขาดทุนจากการดอยคา 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
  2559 2558 2559 2558 2559 2558  2559 2558 2559 2558 2559 2558 
  (รอยละ) (พันบาท)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง     
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศน 
รายการวิทยุ และ
ใหบริการโฆษณาผาน        
สื่อโทรทัศน วิทยุและ         
สื่อรูปแบบใหม 

71.45 71.45  535,437 535,437  989,589  989,589  - -  989,589  989,589  30,604  7,620 

บริษัท เนชั่น อินเตอร     
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

นําเขา ผลิตและจําหนาย
สื่อสิ่งพิมพของในประเทศ
และตางประเทศ ผลิต
รายการโทรทัศน และ
ใหบริการโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศน สื่อดิจิตอล และ
การบริหารลิขสิทธิ์  

72.35 76.49  170,048 170,048  322,192  340,624  - -  322,192  340,624  2,862 9,169 

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค 
จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย
หนังสอืพิมพฉบับ
ภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ 
สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 

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

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด จัดสงหนังสือพิมพและ
สิ่งพิมพตางๆ 

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



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (รอยละ)  (พันบาท)
บริษัท คมชัดลึก 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 48,750 - 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส    
บรอดแคสติ้ง จํากัด 

ผลิตรายการโทรทัศน และ
ใหบริการโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศน 

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

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน
และอบรมทางดานวิชาการ 

90.00 90.00 340,000 170,000 306,000 153,000   - - 306,000 153,000 - - 

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   3,764,271 3,129,703  136,392 136,392 3,627,879 2,993,311 103,341 37,914 
 

บริษัทยอยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
 

กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาที่เปดเผยตอสาธารณชน ยกเวนบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ  
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีราคาปดอยูที่ 1.82 บาท และ 1.57 บาท 
ตามลําดับ (2558: 2.60 บาท และ 2.30 บาท ตามลําดับ) มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเทากับ 696.25 บาท และ 193.16 บาท ตามลําดับ (2558: 994.64 บาท และ 299.15 บาท 
ตามลําดับ) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

64 

 

14 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 

ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญกอนการตัดรายการระหวางกัน 
 

 31 ธันวาคม 2559 

 

บริษัท เนชั่น  
บรอดแคสติ้ง       
คอรปอเรชั่น 

 จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เนชั่น  
อินเตอร เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท  
จํากัด (มหาชน)  

บริษัทยอยอื่นที่ไม
มีสาระสําคัญ  

ตัดรายการระหวาง
กัน  รวม 

 (พันบาท) 
รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 28.55% 27.65%
สินทรัพยหมุนเวียน 602,137 353,256 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,241,745 23,237 
หนี้สินหมุนเวียน (394,454) (97,099) 
หนี้สินไมหมุนเวียน (469,299) (12,255) 
สินทรัพยสุทธิ 980,129 267,139 
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 279,827 73,864 124,478 (150,871) 327,298 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 31 ธันวาคม 2559 

 

บริษัท เนชั่น  
บรอดแคสติ้ง       
คอรปอเรชั่น 

 จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เนชั่น  
อินเตอร เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท  
จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยอื่นที่ไมมี
สาระสําคัญ 

ตัดรายการระหวาง
กัน รวม 

 (พันบาท) 
รายได 536,524 182,214    
กําไร (ขาดทุน) (275,463) (213,857)    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (19,124) (2,584)    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (294,587) (216,441)    
กําไร (ขาดทุน) ที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ      
   ควบคุม (78,645) (59,131) (106) (301) (138,183) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสียที่      
   ไมมีอํานาจควบคุม (5,460) (714) 123 3,195 (2,856) 

  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (77,607) (43,717)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 176,195 10,352    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (47,348) (14,211)    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 51,240 (47,576)    
      
เงินปนผลที่จายใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 12,231 879 3,875 - 16,985 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 31 ธันวาคม 2558 

 

บริษัท เนชั่น  
บรอดแคสติ้ง       
คอรปอเรชั่น 

 จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เนชั่น  
อินเตอร เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท  
จํากัด (มหาชน)  

บริษัทยอยอื่นที่ไม
มีสาระสําคัญ  

ตัดรายการระหวาง
กัน  รวม 

 (พันบาท) 
รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 28.55% 23.51% 
สินทรัพยหมุนเวียน 1,104,687 603,161 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,335,087 56,241 
หนี้สินหมุนเวียน (444,445) (163,374) 
หนี้สินไมหมุนเวียน (678,829) (8,994) 
สินทรัพยสุทธิ 1,316,500 487,034 
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 375,861 114,502 110,842 (146,188) 455,017 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 31 ธันวาคม 2558 

 

บริษัท เนชั่น  
บรอดแคสติ้ง       
คอรปอเรชั่น 

 จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เนชั่น  
อินเตอร เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท  
จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยอื่นที่ไมมี
สาระสําคัญ 

ตัดรายการระหวาง
กัน รวม 

 (พันบาท) 
รายได 846,151 227,623    
กําไร (ขาดทุน) (20,558) (18,533)    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (47,153) -    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (67,711) (18,533)    
กําไร (ขาดทุน) ที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ      
   ควบคุม (5,869) (4,357) 1,817 17,030 8,621 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสียที่      
   ไมมีอํานาจควบคุม (13,462) - - 13,462 - 

  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,321 6,805    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (279,846) (148,334)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (14,080) (12,557)    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (281,605) (154,086)    
 
เงินปนผลที่จายใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 3,074 2,734 3,875 - 9,683 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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15 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังนี้ 

 
  งบการเงินรวม 
 ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (รอยละ)  (พันบาท)
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด บริการอินเตอรเน็ต 19.00 19.00  100,000 100,000 6,092  6,092  6,092  6,092 -  -  -  - 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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16 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 

 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนประเภทที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประเมินราคาโดยบริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยที่ใชงาน
อยูในปจจุบัน ราคาประเมินจํานวน 48.60 ลานบาท (2558: 48.60 ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคารชุดและ   อาคารชุดและ   
 ที่ดิน สวนปรับปรุง รวม ที่ดิน สวนปรับปรุง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 44,678  -  44,678  44,678  -  44,678 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558     
   และ 1 มกราคม 2559 44,678  -  44,678  44,678  -  44,678 
เพ่ิมข้ึน -  31,145  31,145  -  20,006  20,006 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 44,678 31,145  75,823  44,678  20,006  64,684 
         
คาเส่ือมราคาและขาดทุน 
   จากการดอยคา         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 6,678  -  6,678  6,678  -  6,678 
กลับรายการขาดทุน 
   การดอยคา (6,678)  -  (6,678)  (6,678)  -  (6,678)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558          
   และ 1 มกราคม 2559 -  -  -  -  -  - 
คาเส่ือมราคาสําหรับป -  376  376  -  189  189 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  376  376  -  189  189 
         
มูลคาสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 38,000  -  38,000  38,000  -  38,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และ 1 มกราคม 2559 44,678  -  44,678  44,678  -  44,678 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 44,678  30,769  75,447  44,678  19,817  64,495 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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ในระหวางป 2559 กลุมบริษัทและบริษัทไดรับอาคารชุดและสวนปรับปรุงจากการแลกเปลี่ยนดวยบริการโดยมี
มูลคารวม 31.15 ลานบาทและ 20.01 ลานบาท ตามลําดับ กลุมบริษัทเช่ือวามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
ประเภทอาคารชุดและสวนปรับปรุงดังกลาวไมแตกตางจากวันที่ไดมาจึงไมประเมินราคาโดยผูประเมินราคา
ทรัพยสินอิสระจากภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
การวัดมูลคายุติธรรม 

 
ลําดับช้ันมูลคายุติธรรม  
 
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทดังกลาว ผูประเมินราคา
ทรัพยสินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทเปนประจําทุก 3 ป 
 
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจํานวน 48.60 ลานบาท ถูกจัดลําดับช้ันการวัดมูลคายุติธรรม 
อยูในระดับที่ 3 จากเกณฑขอมูลที่นํามาใชในเทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรม  
 
เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญ  
 
เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
เพ่ือการลงทุนแสดงในตารางดังตอไปน้ี 
 

 
 

เทคนิคการประเมินมูลคา 
ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดที่มี

นัยสําคัญ 

ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีไม
สามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญและ

การวัดมูลคายุติธรรม 
วิธีการเปรียบเทียบกับขอมูลตลาด ราคาตลาดที่เสนอขายและเสนอซ้ือ

จริงของที่ดินเปรียบเทียบทีค่ลายคลึง
กันและอยูในบริเวณใกลเคียงกัน 

มูลคายุติธรรมที่ประมาณการไวจะ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) หากราคาตอพื้นที่
สูงขึ้น (ลดลง) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 
 

 งบการเงินรวม 
        เครื่องตกแตง    
        ติดตั้ง และ  สินทรัพย  
 ที่ดินและ  อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องจักรและ อุปกรณที่ใช  เครื่องใช  ระหวางกอสราง  
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง สินทรัพยเชา อุปกรณ ในการดําเนินงาน  สํานักงาน ยานพาหนะ และติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 589,351  556,775  111,832  847,417  388,302  287,510  64,894  81,788  2,927,869 
เพิ่มขึ้น -  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 วันที่ 31 ธันวาคม 2558                  
   และ 1 มกราคม 2559 589,351  561,873  167,305  847,443  386,195  284,567  80,756  130  2,917,620 
เพิ่มขึ้น 1,003  22,270  598  470  7,414  5,240  9,320  1,151  47,466 
โอน -  -  167  -  480  -  -  (647)  - 
จําหนาย / ตัดจําหนาย -  -  (12,260)  -  (630)  (9,812)  (2,554)  -  (25,256) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 590,354  584,143  155,810  847,913  393,459  279,995  87,522  634  2,939,830 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินรวม 
        เครื่องตกแตง    
        ติดตั้ง และ  สินทรัพย  
 ที่ดินและ  อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องจักรและ อุปกรณที่ใช  เครื่องใช  ระหวางกอสราง  
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง สินทรัพยเชา อุปกรณ ในการดําเนินงาน  สํานักงาน ยานพาหนะ และติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคา                  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 8,993  250,011  42,743  421,893  252,871  222,885  27,524  -  1,226,920 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2558                  
   และ 1 มกราคม 2559 9,793  281,468  60,543  474,966  174,265  235,262  34,904  -  1,271,201 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 807  32,727  23,241  50,472  54,769  25,320  14,748  -  202,084 
จําหนาย / ตัดจําหนาย -  -  (7,349)  -  (384)  (8,747)  (2,496)  -  (18,976) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 10,600  314,195  76,435  525,438  228,650  251,835  47,156  -  1,454,309 
                  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินรวม 
        เครื่องตกแตง    
        ติดตั้ง และ  สินทรัพย  
 ที่ดินและ  อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องจักรและ อุปกรณที่ใช  เครื่องใช  ระหวางกอสราง  
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง สินทรัพยเชา อุปกรณ ในการดําเนินงาน  สํานักงาน ยานพาหนะ และติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี                  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558                  
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ                     
   1 มกราคม 2559                  
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 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 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                  
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 579,754  269,948  79,375  322,475  164,809  27,653  40,366  634  1,485,014 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  -  507  -  -  507 
 579,754  269,948  79,375  322,475  164,809  28,160  40,366  634  1,485,521 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           เครื่องตกแตง       
         อุปกรณที่ใช  ติดตั้ง และ    สินทรัพย   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  ในการ  เครื่องใช    ระหวางกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 342,532  28,361  55,820  1,635  15,624  193,563  43,743  5,374  686,652 
เพิ่มขึ้น -  -  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 วันที่ 31 ธันวาคม 2558                  
   และ 1 มกราคม 2559 342,532  28,361  83,980  1,635  73,800  190,390  52,715  -  773,413 
เพิ่มขึ้น -  10,731  598  -  2,915  1,408  500  -  16,152 
จําหนาย / ตัดจําหนาย -  -  (11,812)  -  (131)  (5,347)  (2,015)  -  (19,305) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 342,532  39,092  72,766  1,635  76,584  186,451  51,200  -  770,260 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           เครื่องตกแตง        
         อุปกรณที่ใช  ติดตั้ง และ    สินทรัพย   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  ในการ  เครื่องใช    ระหวางกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคา                  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 113  4,866  19,083  710  1,492  162,027  21,610  -  209,901 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 114  1,254  9,615  163  12,133  14,605  7,737  -  45,621 
จําหนาย -  -  -  -  (34) (7,496) (2,803) - (10,333) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                  
   และ 1 มกราคม 2559 227  6,120  28,698  873  13,591  169,136  26,544  -  245,189 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 114  1,618  12,725  164  14,807  11,624  8,741  -  49,793 
จําหนาย / ตัดจําหนาย -  -  (6,914)  -  (51)  (5,087)  (2,015)  -  (14,067) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 341  7,738  34,509  1,037  28,347  175,673  33,270  -  280,915 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           เครื่องตกแตง        
         อุปกรณที่ใช  ติดตั้ง และ    สินทรัพย   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  ในการ  เครื่องใช    ระหวางกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สินทรัพยเชา  อุปกรณ  ดําเนินงาน  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558                  
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2558                  
   และ 1 มกราคม 2559                  
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 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 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 342,191  31,354  38,257  598  48,237  10,271  17,930  -  488,838 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  -  507  -  -  507 
 342,191  31,354  38,257  598  48,237  10,778  17,930  -  489,345 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซ่ึงไดคิดคาเส่ือมราคา
เต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 421.35 ลานบาท และ 151.94 ลานบาท 
ตามลําดับ (2558: 348.11  ลานบาท และ 138.36 ลานบาท ตามลําดับ)  
 
การค้ําประกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทมูลคาตามบัญชีจํานวน 791.07 ลานบาท และ 354.05    
ลานบาท ตามลําดับ (2558: 833.27  ลานบาท และ 354.05 ลานบาท ตามลําดับ) ใชเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือ
บางสวนจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง (หมายเหตุขอ 22) และหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง    
(หมายเหตุขอ 45) 
 

18 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ประเภทหมุนเวียนรวมอยูใน       
   “สินทรัพยหมุนเวียนอื่น” 10 1,837 5,382 -  -
ประเภทไมหมุนเวียน  174,142 115,517 7,511  11,691 
รวม  175,979 120,899 7,511  11,691



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม           
 คอมพิวเตอร        โปรแกรม   
 และคาลิขสิทธ์ิ  คาลิขสิทธ์ิ  สิทธิในการ  เครื่องหมาย  คอมพิวเตอร   
 ซอฟตแวร  หนังสือ  เผยแพรภาพ  การคา  ระหวางติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 230,372 170,992 83,853 700 3,084 489,001 
เพ่ิมข้ึน 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      
   และ 1 มกราคม 2559 236,669 84,174 125,904 700 - 447,447 
เพ่ิมข้ึน 1,605 5,614 163,386 - 3,253 173,858 
ตัดจําหนาย - (69,848) (10,989) - - (80,837)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 238,274 19,940 278,301 700 3,253 540,468 
 
คาตัดจําหนาย     
ณ วันที่ 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       
   และ 1 มกราคม 2559 221,062 62,909 42,528 49 - 326,548 
คาตัดจําหนายสําหรับป 7,512 10,471 88,393 49 - 106,425 
ตัดจําหนาย - (57,495) (10,989) - - (68,484)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 228,574 15,885 119,932 98 - 364,489 
     
มูลคาสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 22,262 30,621 52,247 700 3,084 108,914 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558      
   และ 1 มกราคม 2559 15,607 21,265 83,376 651 - 120,899 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 9,700 4,055 158,369 602 3,253 175,979 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม   
 คอมพิวเตอร โปรแกรม  
 และคาลิขสิทธ์ิ คอมพิวเตอร  
 ซอฟตแวร ระหวางติดต้ัง รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 217,627  3,084  220,711 
เพ่ิมขึ้น 759  694  1,453 
โอน 3,778 (3,778)  - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  และ 1 มกราคม 2559 222,164 -  222,164 
เพ่ิมขึ้น 1,229  293  1,522 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 223,393 293  223,686 
     
คาตัดจําหนาย     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 199,507  -  199,507 
คาตัดจําหนายสําหรับป 10,966  -  10,966 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 210,473 -  210,473 
คาตัดจําหนายสําหรับป 5,702  -  5,702 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 216,175 -  216,175 
     
มูลคาสุทธิทางบัญช ี     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 18,120 3,084  21,204 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 11,691 -  11,691 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 7,218 293  7,511 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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19 ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 
 
 งบการเงินรวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 3,135,672 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 3,135,672 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 3,135,672 
  
คาตัดจําหนาย  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 142,848 
คาตัดจําหนายสําหรับป 209,045 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 351,893 
คาตัดจําหนายสําหรับป 209,608 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 561,501 
  
มูลคาสุทธิทางบัญช ี  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 2,992,824 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 2,783,779 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2,574,171 

 
บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือ  
ใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทั่วไป แบบความ
คมชัดปกติ ในราคาประมูลรวม 2,200 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) บริษัทยอยดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน (“ใบอนุญาต”) โดยแยกชําระ ดังน้ี 
 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 380 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป นับแตวันที่

ไดรับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) กําหนด  

2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่าจํานวน 1,820 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด ภายใน 5 ป     
นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด 
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บริษัทยอยดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่หน่ึงจํานวนรอยละ 50 ของราคาประมูลขั้นตํ่า และ             
รอยละ 10 ของเงินในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่า รวมเปนเงินทั้งส้ิน 334 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและสุทธิ              
จากเงินประกันการประมูลจํานวน 38 ลานบาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556) และไดวางหนังสือค้ําประกันจากสถาบัน
การเงินเพ่ือค้ําประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนที่ เหลือจํานวน 1,828 ลานบาท  ใหกับ กสทช. เมื่อวันที่                   
7 กุมภาพันธ 2557 ซ่ึงคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาส้ินสุดวันที่                     
25 เมษายน 2562 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนังสือค้ําประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 1,130 ลานบาท (2558: 1,532 ลานบาท) 

 
บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ ในราคา
ประมูลรวม 1,338 ลานบาท  (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) บริษัทยอยทางออมดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียม                       
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน (“ใบอนุญาต”) โดยแยกชําระ ดังน้ี 
 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 220 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป นับแตวันที่

ไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขที่ กสทช. กําหนด  
2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่าจํานวน 1,118 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด ภายใน 5 ป    

นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด  
 
บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่หน่ึงจํานวนรอยละ 50 ของราคาประมูลขั้นตํ่า 
และรอยละ 10 ของเงินในสวนที่เกินกวาราคาข้ันตํ่า รวมเปนเงินทั้งส้ิน 199.80 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ
สุทธิจากเงินประกันการประมูลจํานวน 22 ลานบาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556) และไดวางหนังสือค้ําประกันจาก
สถาบันการเงินเพื่อค้ําประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนที่เหลือจํานวน 1,116.20 ลานบาท ใหกับ กสทช. เมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 ซ่ึงคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาส้ินสุดวันที่        
25 เมษายน 2562 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนังสือค้ําประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 692.80 ลานบาท (2558: 938.40 ลานบาท) 
 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน เพ่ือใหบริการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมี
ระยะเวลา 15 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 
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เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ออกคําส่ังตามมาตรา 44 เร่ือง มาตรการสงเสริม
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยใหผูรับ
ใบอนุญาตรายใดไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนที่เหลือต้ังแตงวดที่ส่ี
เปนตนไป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดเร่ิมแรก แจงเปนหนังสือไปยัง กสทช. ลวงหนากอน        
วันครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ในกรณีที่ กสทช. พิจารณาแลวเห็นเปน
การสมควร ก็ใหผูรับใบอนุญาตรายน้ันชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนที่เหลือทั้งหมดตามหลักเกณฑ          
วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไวในคําส่ังน้ี ซ่ึงกําหนดใหขยายการชําระคาธรรมเนียมใบอนญาตในสวนที่เหลือ                       
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และวันที่ 24 มกราคม 2560 บริษัทยอยทางออมและบริษัทยอยดังกลาวไดทําหนังสือเพ่ือ
แจงการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตดังกลาวแก กสทช. ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาจาก กสทช. 
 
การพิจารณาการดอยคาของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 
 
ผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมดังกลาวไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน (“ใบอนุญาต”) โดยมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนพิจารณา
จากมูลคาจากการใชใบอนุญาต ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตที่เกิดขึ้นจาก
การใชสินทรัพยน้ัน จนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุโดยประมาณการตามแผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่ง
คํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน 
 
อัตราคิดลดท่ีใชเปนอัตราโดยประมาณกอนหักภาษีเงินไดที่อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป      
ซ่ึงออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เก่ียวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดที่เปนสกุลเงินเดียวกัน ปรับปรุงดวยความเส่ียงสวน
เพ่ิมที่สะทอนการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุนทั่วไปและความเส่ียงที่เฉพาะเจาะจงของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
 
ขอสมมติเหลาน้ีมาจากดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม และอยูบนพ้ืนฐานของ
ประสบการณในอดีตและแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณในอนาคตที่เช่ือวาสมเหตุสมผลในสถานการณ
ปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูล หรือมีขอมูลใหมที่ชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงของขอสมมติ และอัตราคิดลดที่จะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ตลอดจนความออนไหวของขอสมมุติตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
จากการทดสอบการดอยคาดังกลาว การประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชี กลุมบริษัทจึง
ไมรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบการเงินรวม 
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20 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย หน้ีสิน 
 2559  2558  2559  2558 

(พันบาท) 
รวม 126,450 272,879 35,306  27,783 
การหักกลบรายการของภาษ ี (14,397) (9,957) (14,397)  (9,957) 
สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 112,053 262,922 20,909  17,826
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย หน้ีสิน 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รวม 22,048 92,835 695  420 
การหักกลบรายการของภาษ ี (695) (420) (695)  (420) 
สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 21,353 92,415 -  -
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   
ลูกหน้ีการคา 11,762 (1,056)  -  10,706 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,063 -  (5) 1,058 
สินคาคงเหลือ 16,024 (4,967)  -  11,057 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,492 590  -  7,082 
ประมาณการหนี้สิน 31,938 (1,757)  2,393  32,574 
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ 
   ประกอบกิจการโทรทัศน 31,297 13,028  -  44,325 
ยอดขาดทุนยกไป 174,303 (154,655)  -  19,648 
รวม 272,879 (148,817)  2,388  126,450 
       
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 27,783 7,290  -  35,073 
คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม       
   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 233  -  233 
รวม 27,783 7,523  -  35,306 
       
สุทธิ 245,096 (156,340)  2,388  91,144 
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 งบการเงินรวม 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   
ลูกหน้ีการคา 15,345 (3,583)  -  11,762 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด - -  1,063 1,063 
สินคาคงเหลือ 15,190 834  -  16,024 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,492 -  -  6,492 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,336 (1,336)  -  - 
ประมาณการหนี้สิน 28,896 3,042  -  31,938 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 3,008 (3,008)  -  - 
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ 
   ประกอบกิจการโทรทัศน 13,617 17,680  -  31,297 
ยอดขาดทุนยกไป 51,940 122,363  -  174,303 
รวม 135,824 135,992  1,063  272,879 
       
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 6,211 -  (6,211)  - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 43 27,740  -  27,783 
คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม       
   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 289 (289)  -  - 
รวม 6,543 27,451  (6,211)  27,783 
       
สุทธิ 129,281 108,541  7,274  245,096 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2559 
 (พันบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   
ลูกหน้ีการคา 4,275  (472)  -  3,803 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,063 -  (5) 1,058 
สินคาคงเหลือ 572  (4)  -  568 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,492  590  -  7,082 
ประมาณการหนี้สิน 10,433  (1,509)  613  9,537 
ยอดขาดทุนยกไป 70,000  (70,000)  -  - 
รวม 92,835  (71,395)  608  22,048 
        
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 420  42  -  462 
คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        
   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน -  233  -  233 
รวม 420  275  -  695 
        
สุทธิ 92,415  (71,670)  608  21,353 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2558 
 (พันบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   
ลูกหน้ีการคา 5,208  (933)  -  4,275 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด - -  1,063 1,063 
สินคาคงเหลือ 574  (2)  -  572 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,492  -  -  6,492 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,336  (1,336)  -  - 
ประมาณการหนี้สิน 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        
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 6,211  -  (6,211)  - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 259  161  -  420 
คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        
   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 289  (289)  -  - 
รวม 6,759  (128)  (6,211)  420 
        
สุทธิ 22,311  62,830  7,274  92,415 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทีย่ังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปน้ี   
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท)
ลูกหน้ี 671 - 671  - 
สินคาคงเหลือ 30,436 - -   
ยอดขาดทุนยกไป  343,804 7,925 90,093  1,386 
รวม 374,911 7,925 90,764  1,386
 
บริษัทยอยรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทีเ่กิดจากผลขาดทุนทางภาษี เน่ืองจากผูบริหารพิจารณา
วามีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในป 2560 - 2564 ผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีที่ยังไมส้ินอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดปจจุบันน้ัน กลุมบริษัทยงัมิไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเน่ืองจากยังไม
มีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 
 

21 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 141,778 168,109 107,096 134,697 
เงินมัดจํา 16,902 13,160 4,490 1,273 
คาสิทธิ์สมาชิกสนามกอลฟ   6,025 6,457 6,025 6,457 
สินคาแลกเปลี่ยนบริการ 3,639 4,553 2,050 2,186 
อื่นๆ  2,653 1,639 - - 
รวม 170,997 193,918 119,661 144,613
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22 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   
   สวนที่ไมมีหลักประกัน 47,539 53,983 42,057 35,000 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน     
   สวนที่ไมมีหลักประกัน 891,892 536,402 840,923 484,497 
เงินเบกิเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม  
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 939,431 590,385 882,980 519,497
  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     
   สวนที่มีหลักประกัน 120,000 - 120,000 - 
เงินกูยืมระยะยาวจากสวนที่ถงึกําหนด    
   ชําระภายในหน่ึงป 120,000 - 120,000 -

     

เงินกูยืมระยะส้ันจากแหลงอื่น    
   สวนที่ไมมีหลักประกัน 160,000 - 160,000 - 
เงินกูยืมระยะสั้น 160,000 - 160,000 -
 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึง  

   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,066 1,561 1,066 1,561
  

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 1,220,497 591,946 1,164,046 521,058
  

สวนที่ไมหมุนเวียน    
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    
   สวนที่มีหลักประกัน 158,833 - 158,833 - 
เงินกูยืมระยะยาว 158,833 - 158,833 -

     

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - 1,271 - 1,271
  

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยไมหมุนเวียน 158,833 1,271 158,833 1,271
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หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยซ่ึงไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ                  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหน่ึงป  1,219,431 590,385 1,162,980 519,497 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 158,833 - 158,833 -
รวม 1,378,264 590,385 1,321,813 519,497
 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสวนทีม่ีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซ่ึงเปนสินทรัพยดังนี ้
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักรและอุปกรณ 785,631 827,210 354,049 354,049
 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและแหลงอื่น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทและบริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะส้ันกับสถาบันการเงินหลายแหงจํานวน 
891.89 ลานบาท และ 840.92 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 536.40 ลานบาท และ 484.50 ลานบาท ตามลําดับ) เงิน
กูยืมดังกลาวมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 2.65 ถึง 7.50 ตอป (2558: รอยละ 2.50 ถึง 4.70 ตอป) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะส้ันกับบุคคลจํานวน 160 ลานบาท โดยเงินกูยืมดังกลาว
เปนต๋ัวแลกเงิน มีกําหนดชําระคืน 1 - 3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.00 ถึง 15.00 ตอป 
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เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวน                  
300 ลานบาท เพ่ือใชในเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมขั้นตํ่า 
(Minimum Loan Rate) ลบดวยรอยละหน่ึง (MLR - 1%) และมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 3 ป 
นับแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2562  
 
เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง เคร่ืองพิมพและอุปกรณบางสวนของบริษัทและบริษัทยอย     
แหงหน่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 278.83 ลานบาท 
 
เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 บริษัทไดทําสัญญารวมใหกูกับสถาบันการเงินในประเทศสองแหง เปนจํานวน                  
300 ลานบาท เพื่อใชในการขยายการลงทุนในธุรกิจส่ือทีวีดาวเทียมและลงทุนในใบอนุญาตประกอบกิจการ
มหาวิทยาลัยเนช่ัน รวมท้ังปรับปรุงพ้ืนที่สํานักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
 
เงินกูยืมภายใตสัญญารวมใหกูนี้มีอัตราดอกเบี้ยและกําหนดเวลาชําระคืนแตกตางกันตามวงเงิน ดังตอไปนี้ 
 
ก) เงินกูที่ 1 จํานวน 145 ลานบาท มีดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมขั้นตํ่าเฉลี่ย (Average Minimum Loan Rate) ลบดวย

รอยละหน่ึง (MLR - 1%) โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 ป นับแตเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2559  
 
ข) เงินกูที่ 2 จํานวน 155 ลานบาท มีดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมขั้นตํ่าเฉลี่ย (Average Minimum Loan Rate) ลบดวย

รอยละหน่ึง (MLR - 1%) โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 ป นับแตเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2559  
 
เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง เคร่ืองพิมพและอุปกรณบางสวนของบริษัทและบริษัทยอย     
แหงหน่ึง บริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลวในระหวางป 2558 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออื่นๆ กับสถาบัน
การเงินในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 4,084 ลานบาท และ 1,947.60 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 4,506.93 
ลานบาท และ 1,667.60 ลานบาท ตามลําดับ)  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 873.26 ลานบาท 
และ 759.69 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 1,185.16 ลานบาท และ 1,075.79 ลานบาท ตามลําดับ)  
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หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
 
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
 มูลคาอนาคต มูลคาปจจุบัน มูลคาอนาคต    มูลคาปจจบุัน
 ของจํานวน ของจํานวน ของจํานวน    ของจํานวน
 เงินข้ันต่ําที่ เงินข้ันต่ําที่ เงินข้ันต่ําที่    เงินข้ันต่ําที่
 ตองจาย ดอกเบี้ย ตองจาย ตองจาย  ดอกเบ้ีย  ตองจาย
 (พันบาท)
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,073 7 1,066 1,646 85 1,561
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป  
   แตไมเกินหาป - - - 1,277 6 1,271
รวม 1,073 7 1,066 2,923 91 2,832
 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุลเงินบาท 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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23 เจาหน้ีการคา 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวของกัน                     4 8  64  1,495,243  1,142,386 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  99,256  133,642  14,555  35,063 
รวม  99,264  133,706  1,509,798  1,177,449 
 

ยอดเจาหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท)
สกุลเงินบาท  96,783  117,542  1,508,118  1,161,285 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,481  16,164  1,680  16,164 
รวม  99,264  133,706  1,509,798  1,177,449 

 
24 เจาหน้ีอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท)
กิจการที่เก่ียวของกัน                     4 12  2  24,862  27,966 
    

อ่ืนๆ         
เงินรับลวงหนา  119,995  93,320  27,729  25,488 
เจาหน้ีอื่น  22,647  20,785  3,238  5,319 
เจาหน้ีคาซ้ือสินทรัพย  3,481  5,542  494  76 
  146,123  119,647  31,461  30,883 
รวม  146,135  119,649  56,323  58,849 

 

เจาหน้ีอื่นทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุลเงินบาท 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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25 คาใชจายคางจาย 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท)
กิจการที่เก่ียวของกัน                     4 -  -  399,703  401,729 
    

อ่ืนๆ         
คาตอบแทนการขายคางจาย  54,755  54,417  31,386  36,636 
สวนแบงรายไดคางจาย  17,147  14,760  -  - 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ         
   กิจการกระจายเสียงหรือ         
   โทรทัศนรายปคางจาย  4,189  47,615  -  - 
คาลิขสิทธ์ิคางจาย  25,901  28,105  -  - 
คาใชจายโครงการคางจาย  4,417  5,406  -  3,137 
อื่นๆ  80,936  65,929  31,308  12,214 
  187,345  216,232  62,694  51,987 
รวม  187,345  216,232  462,397  453,716 

 
26 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท)
ภาษีขายที่ยงัไมถึงกําหนดชําระ  226,746  213,353  59,565  55,493 
เจาหน้ีกรมสรรพากร  7,217  2,779  5,931  25 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย  8,209  11,816  2,294  6,216 
อื่นๆ  6,497  8,290  590  791 
รวม  248,669  236,238  68,380  62,525 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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27 คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 
 

คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจายแก กสทช. ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม
 2559 2558 
 มูลคาอนาคต มูลคาปจจุบัน มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน
 ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน
 ที่ตองจาย ดอกเบี้ย ที่ตองจาย ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย
 (พันบาท)
ครบกําหนดชาํระภายในหน่ึงป 647,600 63,531 584,069 647,600 91,397 556,203
ครบกําหนดชาํระหลังจากหนึ่งป 
   แตไมเกินหาป 1,175,200 45,130 1,130,070 1,822,800 108,661 1,714,139
รวม 1,822,800 108,661 1,714,139 2,470,400 200,058 2,270,342

 
การเปลี่ยนแปลงของคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม
 หมายเหตุ 2559  2558 
  (พันบาท) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม  2,270,342 2,628,922 
จายชําระคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี  (647,600) (473,800) 
ดอกเบี้ยจาย 40 91,397 115,220 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,714,139 2,270,342



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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28 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน        
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ        
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 167,253 163,856 47,685  52,166
 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม       
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
รับรูในกําไรหรือขาดทุน      
ผลประโยชนหลังออกจากงาน (6,723)  17,999  (4,165)  5,153 
        

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก   
   คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในระหวางป 11,968 - 3,063  - 
 
กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชนที่ กําหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก        
ความเส่ียงของชวงชีวิต และความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน   
   ณ วันที่ 1 มกราคม   163,856  149,358  52,166  48,534 
         
รับรูในกําไรขาดทุน        
ตนทุนบริการปจจุบัน  13,485  11,727  3,674  3,184 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน  5,105  6,272  1,602  1,969 
กําไรจากการลดขนาดโครงการ  (25,313)  -  (9,441)  - 
  (6,723)  17,999  (4,165)  5,153 
รับรูในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก         
   คณิตศาสตรประกันภัย 11,968 - 3,063  -
  11,968  -  3,063  - 
อ่ืนๆ         
รับเขา (โอนออก) -  -  (3,239)  - 
ผลประโยชนจาย  (1,848)  (3,501)  (140)  (1,521) 
 (1,848)  (3,501)  (3,379)  (1,521) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  167,253  163,856  47,685  52,166 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร  (10,028) -   (3,127)  - 
สมมติฐานทางการเงิน  20,071 -   6,822   - 
การปรับปรุงจากประสบการณ  1,925 -   (632)  - 
รวม 11,968 -  3,063   -
 
ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
ขอสมมติหลักไดแกในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ย             
ถวงน้ําหนัก) ไดแก 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (รอยละ)
อัตราคิดลด 2.9 - 3.9  3.9 - 4.1  2.9  4.1 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 
 
ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวเปน 15 ป     
(2558: 18 ป)  
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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การวิเคราะหความออนไหว 

 
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติที่เก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนที่
กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 (พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) (15,803) 18,224 (4,933) 5,676 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 
   (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) 21,522 (18,806) 6,675 (5,840)
พัฒนาการอัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) 927 (1,033) 273 (304)

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 (พันบาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) (16,962) 19,662 (5,765) 6,677 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 
   (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) 19,233 (16,943) 6,532 (5,759)
พัฒนาการอัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) 833 (923) 274 (303)

 
แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการ
ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

 100

29 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท)
เงินรับลวงหนาคาโฆษณา  79,601 98,478 79,601 98,478 
เงินประกัน  7,295 7,477 2,303 2,257 
อื่นๆ  18,165 24,477 -  - 
รวม  105,061 130,432 81,904 100,735 

 
30 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน 2559  2558 
 ตอหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วันท่ี 1 มกราคม      
- หุนสามัญ 0.53 5,025,608 2,663,572 5,025,608 2,663,572 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม      
- หุนสามัญ 0.53 5,025,608 2,663,572 5,025,608 2,663,572 
      
หุนท่ีออกและชําระแลว      
ณ วันที่ 1 มกราคม      
- หุนสามัญ 0.53 4,067,640 2,155,849 3,316,346 1,757,663 
ออกหุนใหตามสิทธิ 0.53 208 110 751,294 398,186 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม      
- หุนสามัญ 0.53 4,067,848 2,155,959 4,067,640 2,155,849 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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การออกหุนสามัญ 
 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 208,000 หนวย เน่ืองมาจากการใชสิทธิ
ซ้ือหุนของโครงการสิทธิซ้ือหุนที่ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย      
ในป 2556 รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 0.21 ลานบาท ซ่ึงทําใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 0.10 ลานบาท 
บริษัทไดจดทะเบียนทุนที่ชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 7,402,400 หนวย เนื่องมาจากการใช
สิทธิซ้ือหุนของโครงการสิทธิซ้ือหุนที่ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
ในป 2556 รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 7.40 ลานบาท ซ่ึงทําใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 3.48 ลานบาท 
บริษัทไดจดทะเบียนทุนที่ชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 740,015,624 หนวย ใหแกผูมาใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 740.02 ลานบาท ซ่ึงทําใหบริษัทมี
สวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 347.81 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนทุนที่ชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 3,876,000 หนวย เน่ืองมาจากการใช
สิทธิซ้ือหุนของโครงการสิทธิซ้ือหุนที่ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
ในป 2556 รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 3.88 ลานบาท ซ่ึงทําใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 1.82 ลานบาท 
บริษัทไดจดทะเบียนทุนที่ชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
น้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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31 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
 

NMG-WB 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 82,387,015 หนวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันทีท่ี่ออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหกบั  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

บริษัทยอย 
จํานวนที่ออกและเสนอขาย  82,387,015 หนวย 
อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 
ราคาในการใชสิทธิ  1 บาทตอหุนสามัญ 
ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดอืนพฤษภาคมของ   

แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
 
มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Scholes Model  ภายใตขอสมมติ              
ทางการเงิน ดังน้ี 

 
ราคาหุน ณ วันที่ใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 1.61 
ราคาใชสิทธิ (บาท) 1.00
ความผันผวนของหุนยอนหลงั 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 83.94 
ชวงเวลาที่คาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 
อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลงั 3 ป รอยละ 0.00 
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเส่ียง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 
 
โครงการดังกลาวมีเงื่อนไขในการจองซ้ือ โดยที่พนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย ณ วันที่มีการใชสิทธิในแตละคร้ัง 
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บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเปนวันที่บริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช
สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 
NINE-WA 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง  (“บริษัท  เน ช่ัน  อินเตอร เน ช่ันแนล                      
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย จํานวน 4,250,000 หนวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันทีท่ี่ออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหกบั  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

บริษัทยอย 
จํานวนที่ออกและเสนอขาย  4,250,000 หนวย 
อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 
ราคาในการใชสิทธิ  4 บาทตอหุนสามัญ 
ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดอืนพฤษภาคมของ   

แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
 
มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตขอสมมติ           
ทางการเงิน ดังน้ี 

 
ราคาหุน ณ วันที่ใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 4.74 
ราคาใชสิทธิ (บาท) 4.00
ความผันผวนของหุนยอนหลงั 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 81.75 
ชวงเวลาที่คาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป
อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลงั 3 ป รอยละ 2.93 
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเส่ียง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 
 
โครงการดังกลาวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย ณ วันที่มีการใชสิทธิในแตละคร้ัง 
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บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเปนวันที่บริษัทยอยไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ 
ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 
 
NBC-WB 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษทัยอยแหงหน่ึง (“บริษทั เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน)”) เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556 ผูถอืหุนของบริษทัยอยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญของบริษทัยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 
8,798,905 หนวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันทีท่ี่ออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหกบั  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ 

บริษัทยอย 
จํานวนที่ออกและเสนอขาย  8,798,905 หนวย 
อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 
ราคาในการใชสิทธิ  3 บาทตอหุนสามัญ 
ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดอืนพฤษภาคมของ   

แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
 
มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตขอสมมติ            
ทางการเงิน ดังน้ี 
 
ราคาหุน ณ วันที่ใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 3.62 
ราคาใชสิทธิ (บาท) 3.00
ความผันผวนของหุนยอนหลงั 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 49.69 
ชวงเวลาที่คาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 
อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลงั 3 ป รอยละ 5.31 
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเส่ียง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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โครงการดังกลาวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย ณ วันที่มีการใชสิทธิในแตละคร้ัง 
 
บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเปนวันที่บริษัทยอยไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ 
ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ มีผลบังคับใชสําหรับการจายโดยใช
หุนเปนเกณฑสําหรับการใหสิทธิในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 สงผลใหบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของสิทธิ
โครงการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกพนักงานของกลุมบริษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว 
 
คาใชจายที่เกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 12.14 ลานบาท และ 10.80 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 19.56 ลานบาท และ 16.43
ลานบาท ตามลําดับ) 
 
รายการเคลื่อนไหวในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 

 จํานวน    จํานวน   
 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม
 แสดงสิทธิ  ณ วันที่ใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันที่ใหสิทธิ

 (พันหนวย / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 14,799 18,665 11,364  14,288 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 15,483 16,917 18,551  20,543 
ใชใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (208) (252) (12,007)  (14,286) 
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (5,600) (5,318) (3,109)  (1,880) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 24,474 30,012 14,799  18,665
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 

 จํานวน    จํานวน   
 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม
 แสดงสิทธิ  ณ วันที่ใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันที่ใหสิทธิ

 (พันหนวย / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 11,993 14,511 9,691  11,726 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 13,003 14,130 16,284  17,986 
ใชใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (208) (252) (11,278)  (13,647) 
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (4,079) (3,332) (2,704)  (1,554) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 20,709 25,057 11,993  14,511

 
 NMG-W3 
  

 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไมไดใช ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559 
ออกสิทธ ิ
ซ้ือหุน 

ใชสิทธิ 
ซ้ือหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไมไดใช ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 ราคาใชสิทธิ วันหมดอายุ 
(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

904 - - 904 1 
5 ป นับต้ังแต
วันที่ใหสิทธิ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไมไดใช ณ วันที่ 

1 มกราคม 2558 
ออกสิทธ ิ
ซ้ือหุน 

ใชสิทธิ 
ซ้ือหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไมไดใช ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 ราคาใชสิทธิ วันหมดอายุ 
(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

1,644 - 740 904 1 
5 ป นับต้ังแต
วันที่ใหสิทธิ 
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ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิด
คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1aหุนตอ 1aหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพ่ิมทุน           
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 เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุน
และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวไวขางตน 
 

ในระหวางไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)”)   
ไดลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 82,237,800 หนวย เปนจํานวนเงิน 91.01 ลานบาท    

 
32 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 
 
ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 
ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา 
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33 สวนงานดําเนนิงาน 
 
กลุมบริษัทมี 5 สวนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซ่ึงเปนหนวยงานธุรกิจที่สําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน
ธุรกิจที่สําคัญน้ีผลิตสินคาและใหบริการที่แตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทาน
รายงานการจัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงาน
ที่รายงานของกลุมบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี 
 
 สวนงาน 1 ส่ิงพิมพและโฆษณา 
 สวนงาน 2 บริการดานการพิมพ 
 สวนงาน 3 ส่ือการศึกษาและบันเทิง 
 สวนงาน 4 ส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมัยใหม 
 สวนงาน 5  อื่นๆ 
 
ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน
ภาษีเงินไดของสวนงาน ซ่ึงนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด             
ดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปน
ขอมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจ                     
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน   

 สิ่งพิมพและโฆษณา  บริการดานการพิมพ  
สื่อการศึกษาและ 

บันเทิง  
สื่อกระจายภาพและเสียง

และสื่อสมัยใหม  อื่นๆ  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท)
รายไดจากลูกคาภายนอก 921,397 1,285,953 60,141 54,339 145,448 178,517 789,099 1,314,930 181,308 180,851 2,097,393 3,014,590 
รายไดระหวางสวนงาน 129,048 121,537 216,315 270,897 15,176 12,659 7,347 4,481 97,516 127,293 465,402 536,867 
รายไดอื่น 22,313 88,919 5,923 5,895 15,842 16,381 18,924 21,056 21,668 18,195 84,670 150,446 
รวมรายได 1,072,758  1,496,409 282,379 331,131 176,466 207,557 815,370 1,340,467 300,492 326,339 2,647,465 3,701,903 
      

ดอกเบี้ยรับ 90 171 2 3 8,893 8,525 13,431 19,163 188 108 22,604 27,970 
ดอกเบี้ยจาย (38,100)  (23,694) (2,771) (2,885) (26) (46)  (18) - - - (40,915) (26,625) 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (35,067)  (43,811) (74,298) (77,355) (9,387) (21,580)  (168,566) (160,069) (22,000) (19,616) (309,318) (322,431) 
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใช      
   คลื่นความถี่ - - - - - -  (209,608) (209,045) - - (209,608) (209,045) 
      

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (209,908)  119,630  21,398  33,688  (197,494)  (10,264)  (647,717)  (187,134)  (44,606)  (30,314)  (1,078,327)  (74,394) 
      

สวนแบงกําไรในเงินลงทุน             
   ในบริษัทรวม 1,080 320 - - - - - - - - 1,080 320 
      

รายจายฝายทุน 14,911  12,688  2,181  789  5,623  13,450  195,440  238,857  3,168  19,028  221,323  284,812 
สินทรัพยสวนงาน                        
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,506,310  1,744,440  665,265  745,348  317,421  609,642  4,292,033  4,832,375  295,201  305,413  7,076,230  8,237,218 
      

หนี้สินสวนงาน                        
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,816,550  1,045,815  128,492  143,753  38,029  50,533  2,028,461  2,582,316  56,624  60,451  4,068,156  3,882,868 
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 กระทบยอดกําไรหรือขาดทุนของสวนงานที่รายงาน 
 
  2559  2558 
  (พันบาท) 
กําไรหรือขาดทุน     
รวมขาดทุนจากสวนงานที่รายงาน (1,078,327)  (74,394)
สวนแบงกําไรในเงินลงทุนในบริษัทรวม  1,080    320 
ขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได (1,077,247)  (74,074)
 
สวนงานภูมิศาสตร 
  
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมี
สาระสําคัญ 
 

34 รายไดจากการลงทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท)
เงินปนผลรับ   
บริษัทยอย 4, 13 - - 103,341 37,914 
กิจการอื่น  - 840 - 840 
  - 840 103,341  38,754
ดอกเบี้ยรับ   
บริษัทยอย 4 - - - 485 
กิจการอื่น  22,604 27,970 40 106 
  22,604 27,970 40  591
รวม 22,604 28,810 103,381  39,345
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35 รายไดอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
รายไดจากการขายเศษวัสดุ  12,491  14,782  8,811  9,981 
กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ  -  -  -  542 
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา         
   ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 16 -  6,678  - 6,678 
อื่นๆ   48,347  38,655  17,823  27,800 
รวม 60,838  60,115  26,634  45,001 

 
36 คาใชจายในการขาย 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
คาใชจายในการจัดจําหนาย  6,829  9,970  6,460  11,890 
คาใชจายดานการตลาด  92,034  151,282  26,353  69,141 
คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร  97,053  112,598  66,203  82,472 
อื่นๆ   17,033  22,681  5,302  8,670 
รวม  212,949  296,531  104,318  172,173 
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37 คาใชจายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
คาใชจายเก่ียวกับบคุลากร  268,872  191,096  156,229  134,818 
คาตอบแทนผูบริหาร 4 71,627  89,131  31,149  39,754 
คาใชจายบริหาร  260,490  201,295  189,177  122,393 
คาเส่ือมราคา  48,975  48,130  20,603  20,253 
คาตัดจําหนายสินทรัพย  17,564  13,969  5,425  10,658 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 7, 8 6,719  5,155  3,325  3,343 
อื่นๆ   15,931  18,185  5,895  3,275 
รวม  690,178  566,961  411,803  334,494 

 
38 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
เงินเดือนและคาแรง  790,169  803,856  218,877  227,799 
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว  42,321  41,839  12,811  13,187 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 28 (11,828)  11,727  (5,767)  3,184 
การจายโดยใหหุนเปนเกณฑ 31 12,135  19,561  10,797  16,432 
โครงการใหพนักงานลาออกโดยสมัครใจ  84,644  -  28,790  - 
อื่นๆ  138,982  216,707  42,100  75,643 
รวม  1,056,423  1,093,690  307,608  336,245 
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โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 
 
กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงาน  
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัท
จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีได              
จดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุน  
ที่ไดรับอนุญาต 

 
39 คาใชจายตามลักษณะ 

 
งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาที่ คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
ตนทุนการผลิตงานและบริการ  452,751 522,582 22,956 26,990 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ

งานระหวางทํา  (28,278) (5,614) (43,492) (12,873)
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป  188,420 238,937 101,099 131,658 
ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง  
    (กลับรายการ)  (64,818) 4,928 (18) (13)
คาขนสง  166,781 172,061 9,936 6,671 
คาใชจายบริหาร 37 260,490 201,295 189,177 122,393 
คาใชจายในการจัดจําหนายและการตลาด 36 98,863 161,252 32,813 81,031 
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 38 1,056,423 1,093,690 307,608 336,245 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 16, 17, 18, 19 518,926 531,476 56,116 56,980 
อื่นๆ  254,029 152,800 72,606 31,844 
รวมตนทุนขายสินคาและการใหบริการ

คาใชจายการขาย และคาใชจายในการบริหาร 2,903,587 3,073,407 748,801 780,926
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40 ตนทุนทางการเงิน 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจาย     
เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร  40,831 26,432 38,016 23,501
บริษัทอื่นๆ  84 193 84 193
ดอกเบี้ยจายจากคาใบอนุญาตใหใชคลื่น   
   ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 27 91,397 115,220 - - 
รวมดอกเบี้ยจาย  132,312 141,845 38,100 23,694
ตนทุนทางการเงินอื่น  20,046 24,178 3,069 3,457
รวม  152,358 166,023 41,169 27,151

 
41 ภาษีเงินได 
 
 ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    
สําหรับปปจจุบัน  7,441 31,907 - - 
ภาษีปกอนๆ ที่บันทึกสูงไป - (24,401) - - 
  7,441 7,506 - -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20    
การเปลี่ยนแปลงของผลตางช่ัวคราว  156,340 (108,541) 71,670 (62,830)
รวมภาษีเงินได  163,781 (101,035) 71,670 (62,830)
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ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม
   2559      2558   
   รายได      รายได   
 กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก  กอนภาษ ี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก 
 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได
 (พันบาท) 
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย 24 (5) 19  (36,368) 7,274 (29,094) 
ขาดทุนจากการประมาณ        
   การตามหลักคณิตศาสตร        
   ประกันภัย (11,968) 2,393 (9,575) - - -
รวม (11,944) 2,388 (9,556) (36,368) 7,274 (29,094)

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2559      2558   
   รายได      รายได   
 กอนภาษี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก  กอนภาษ ี  (คาใชจาย)  สุทธิจาก 
 เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได  เงินได  ภาษีเงินได  ภาษีเงินได
 (พันบาท) 
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย 24 (5) 19 (36,368) 7,274 (29,094) 
ขาดทุนจากการประมาณ        
   การตามหลักคณิตศาสตร        
   ประกันภัย (3,063) 613 (2,450) - - - 
รวม (3,039) 608 (2,431) (36,368) 7,274 (29,094)
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง 
 

 งบการเงินรวม  
 2559 2558 
 อัตราภาษี   อัตราภาษี   
 (รอยละ) (พันบาท) (รอยละ)  (พันบาท) 
ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม (1,077,247) (74,074) 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 (215,449) 20 (14,815) 
ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษี  (132)  - 
รายไดที่ไมตองเสียภาษี  -  (191) 
คาใชจายตองหามทางภาษี  9,337  12,795 
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไดเพ่ิมขึ้น  (114)  (2,635) 
ผลแตกตางช่ัวคราวที่ไมรับรูเปนสินทรัพย 
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  
31,107 

  
- 

ผลขาดทุนที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินได 
   รอการตัดบัญชี 

  
167,001 

  
4,770 

การใชขาดทุนทางภาษีที่เดิมไมไดบันทึก  (2)  (107,350) 
การแบงปนกําไรไปยังสวนที่เปนของ     
   สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  -  1,724 
ภาษีปกอนๆ ทีบ่ันทึกสูงไป  -  (24,401) 
กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  172,033  29,068 
รวม 15 163,781 136 (101,035)
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
 อัตราภาษี   อัตราภาษี   
 (รอยละ) (พันบาท) (รอยละ)  (พันบาท) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดรวม (16,608) 196,284 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 (3,322) 20 39,257 
รายไดที่ไมตองเสียภาษี  (20,668)  (7,751) 
คาใชจายตองหามทางภาษี  6,394  5,876 
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไดเพ่ิมขึ้น  (112)  - 
ผลแตกตางช่ัวคราวที่ไมรับรูเปนสินทรัพย 
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  
671 

  
- 

ผลขาดทุนที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินได 
   รอการตัดบัญชี 

  
18,707 

  
1,386 

การใชขาดทุนทางภาษีที่เดิมไมไดบันทึก  -  (107,350) 
กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  70,000  5,752 
รวม 432 71,670 32 (62,830)
 
การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ใหปรับลดอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559 เปนตนไป 
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42 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไร 

(ขาดทุน) สําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแต
ละปโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังน้ี  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ       
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (1,102,845)  35,582  (88,277)  259,114 
        

จํานวนหุนสามัญทีอ่อก ณ วันที่ 1 มกราคม  4,067,640  3,316,346  4,067,640  3,316,346 
ผลกระทบจากหุนที่ออกใหตามสิทธิวันที่ 23 พฤษภาคม 127  -  127  - 
ผลกระทบจากหุนที่ออกใหตามสิทธิวันที่ 25 พฤษภาคม -  2,347  -  2,347 
ผลกระทบจากหุนที่ออกใหตามสิทธิของ 
   ใบสําคัญแสดงสิทธิวันที่ 26 มิถุนายน -  383,186  -  383,186 
ผลกระทบจากหุนที่ออกใหตามสิทธิวันที่ 27 พฤศจิกายน -  710  -  710 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก        
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 4,067,767  3,702,589  4,067,767  3,702,589 
   
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.271)  0.010  (0.022)  0.070 

  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) 
สําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดย     
วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังน้ี 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ       
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (1,102,845)  35,582  (88,277)  259,114
      
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก      
   (ขั้นพื้นฐาน) 4,067,767  3,702,589  4,067,767  3,702,589
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซ้ือหุน -  564,783  -  564,783
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก      
   (ปรับลด) 4,067,767  4,267,372  4,067,767  4,267,372
       
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.271)  0.008  (0.022)  0.061 
 
บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (NMB-W3) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) 
มารวมคํานวณเพ่ือหาขาดทุนตอหุนปรับลด เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานของผูถือหุนสามัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) มารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลด เน่ืองจากราคา             
ใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการที่จะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

43 เงินปนผล 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 122.03 ลานบาท     
เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 
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ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.028 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 92.85 ลานบาท  
เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถอืหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 
 

44 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา  
 
การจัดการความเส่ียงใหเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความ
สมดุลของระดับความเส่ียงใหเปนที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการ
จัดการความเส่ียง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อให
มั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเช่ือมั่น
ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจาก                  
การลงทุน ซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม             
ซ่ึงไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 
 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย          
ในตลาด ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เน่ืองจากดอกเบี้ยของหลักทรัพยที่เปน      
ตราสารหนี้และเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงที่ กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยที่ เกิดจากเงินกูยืมและคา
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย (ดูหมายเหตุขอ 22 และ 27) 
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อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบ้ีย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระ
หรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 
 
  งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ย  หลังจาก 1 ปแต  
 ที่แทจริง ภายใน 1 ป  ภายใน 5 ป  รวม
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
ป 2559     
หมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 47,539 - 47,539
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2.65 - 7.50 891,892 - 891,892
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
เอ็มแอลอาร       
ลบรอยละ 1 

120,000 - 120,000

เงินกูยืมระยะส้ันจากแหลงอื่น 8.00 - 15.00 160,000 - 160,000
ไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็มแอลอาร        

ลบรอยละ 1 
- 158,833 158,833

รวม 1,219,431 158,833 1,378,264
   

ป 2558     
หมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 53,983 - 53,983
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2.50 - 4.70 536,402 - 536,402
รวม 590,385 - 590,385
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ย  หลังจาก 1 ปแต  
 ที่แทจริง ภายใน 1 ป  ภายใน 5 ป  รวม
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
ป 2559     
หมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 42,057 - 42,057
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2.65 - 7.50 840,923 - 840,923
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
เอ็มแอลอาร 
ลบรอยละ 1 

120,000 - 120,000

เงินกูยืมระยะส้ันจากแหลงอื่น 8.00 - 15.00 160,000 - 160,000
ไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็มแอลอาร 

ลบรอยละ 1 
- 158,833 158,833

รวม 1,162,980 158,833 1,321,813
  
ป 2558     
หมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 35,000 - 35,000
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2.50 - 4.06 484,497 - 484,497
รวม 519,497 - 519,497

    
 
ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ 
กลุมบริษัทจะทําสัญญาการซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในกรณีที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการทําสัญญา
ดังกลาว ซ่ึงรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหน่ึงป เพ่ือปองกันความเส่ียงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่เปน
เงินตราตางประเทศ  สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่รายงานเปนรายการท่ีเก่ียวของกับรายการ
ซ้ือที่เปนเงินตราตางประเทศในปถัดไป 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจาก
การมีหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา      
เจาหน้ีการคา  2,481 16,164 1,680 16,164

 
ความเส่ียงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือ ความเส่ียงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขที่             
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด 
 
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ โดย               
การวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเช่ือในระดับหน่ึงๆ ณ วันที่รายงานไมพบวามีความ
เส่ียงจากสินเช่ือที่เปนสาระสําคัญ ความเส่ียงสูงสุดทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทาง
การเงินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก                   
ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได 
 
ความเส่ียงจากสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 

ตารางดังตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลําดับ
ช้ันมูลคายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคา
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชี
ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 

 

งบการเงินรวม 
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)

31 ธันวาคม 2559     
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 223,598 -  223,598 - 223,598 
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,800 2,800  - - 2,800 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ -  -  18,548  -  18,548 
     
31 ธันวาคม 2558     
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 25,069 -  25,069 - 25,069
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,776 2,776  - - 2,776

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 (พันบาท)
31 ธันวาคม 2559     
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 49,289 -  49,289 -  49,289 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)

31 ธันวาคม 2559        
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา        
   ดวยมูลคายุติธรรม        
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,800 2,800  - -  2,800 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ -  -  18,548 -  18,548 
  

31 ธันวาคม 2558       
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 3 -  3 - 3
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,776 2,776  - - 2,776

  
การวัดมูลคายุติธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญ 
 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญที่ใชในการวัดมูลคา
ยุติธรรมระดับ 2 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลคา  
ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกต

ไดท่ีมีนัยสําคัญ  

ความสัมพันธระหวาง
ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกต
ไดท่ีมีนัยสําคัญและการ

วัดมูลคายุติธรรม 
เงินลงทุนในหนวย  มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่  ไมเก่ียวของ  ไมเกี่ยวของ 
ลงทุนในความ  รายงาน     
ตองการของตลาดที่       
เปนเงินลงทุนเพื่อคา       
และเงินลงทุนเพ่ือขาย       
     

สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา 

 อัตราปด ณ วันส้ินป  ไมเก่ียวของ  ไมเกี่ยวของ 
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45 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ - 130 -  -
   
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตท้ังสิ้น   
   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได   
ภายในหน่ึงป 212,595  214,776  39,242  46,988 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 607,963  637,770  7,338  52,198 
หลังจากหาป 772,999  890,276  -  - 
รวม 1,593,557  1,742,822  46,580  99,186 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พัน) 
ภาระผูกพันอ่ืนๆ        
เลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใช  
   (เหรียญสหรัฐอเมริกา)                    523  894  523  894 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
   (เหรียญสหรัฐอเมริกา)                    523  -  523  - 
รวม 1,046  894  1,046  894 
        
เลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใช (บาท) 21,243  42,131  20,054  41,105 
ค้ําประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทยอยกับ        
   สถาบันการเงิน (บาท) 85,000  85,000  85,000  85,000 
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (บาท) 2,001,747  2,693,415  36,567  35,366 
รวม 2,107,990  2,820,546  141,621  161,471 
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สัญญาท่ีสําคัญ 
 

ก) บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและบริการเพ่ือเชาสํานักงานรวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกกับบริษัท
ในประเทศแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะส้ินสุดในเวลาที่แตกตางกันจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
บริษัทและบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีเงื่อนไข
ในการตออายุสัญญาได 

 

ข) บริษัทยอยทางออมแหงหนึ่งไดทําสัญญาซ้ือขาวกับบริษัทตางประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 5 ป โดยเร่ิม
ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่ตกลงในสัญญา ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีเง่ือนไขในการตออายุสัญญาได 

 

ค) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพ่ือรับบริการเก่ียวกับการสงสัญญาณ
โทรทัศนขึ้นสูดาวเทียมกับบริษัทในประเทศสองแหง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

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 โดยบริษัทยอย
ทางออมตกลงชําระคาเชาตามอัตราที่ตกลงในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใชเปนเวลา 1 ป ส้ินสุดวันที่                
31 ธันวาคม 2560 

 

จ) บริษัทยอยแหงหนึ่งและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชารับบริการโครงขายโทรทัศนประเภท                
ที่ ใชคลื่นความถ่ีภาคพื้น ดินในระบบดิจิตอล  ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับกองทัพบก                  
เปนระยะเวลา 14 ป 5 เดือน โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571 บริษัทยอย
และบริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการโครงขายสําหรับชองรายการดังกลาวเปน
จํานวนเงินทั้งส้ินประมาณ 1,569.47 ลานบาท 
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ฉ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาเปนสํานักงานและหองสงรายการกับบริษัทใน
ประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
บริษัทยอยตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา และสามารถตออายุสัญญาไดอีกรวม
เปนระยะเวลา 15 ป  

 
ช) บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนที่อาคารเพ่ือเปนหองสงรายการกับสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งเปนระยะเวลา          

3 ป 11 เดือน โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทตกลงชําระคาเชาตาม
อัตราที่ตกลงในสัญญา 

 
ซ) บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินเพ่ือใชเปนลานจอดรถกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยตกลงชําระคาเชาตาม

อัตราที่ตกลงในสัญญา สัญญาน้ีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 
 
ฌ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชายานพาหนะกับบริษัทในประเทศสองแหง โดยตกลงชําระคาเชาตาม

อัตราที่ตกลงในสัญญา สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 - 4 ป โดยจะส้ินสุดในระยะเวลาที่
แตกตางกันจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 

 
ญ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน            

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 6 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 
ฎ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน      

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 6 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 
บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงมีภาระผูกพันจากการใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงออกหนังสือค้ําประกัน               
การใชไฟฟา ซ่ึงค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอยทางออมดังกลาว (หมายเหตุขอ 17) 
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46 เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 บริษัท บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”) กรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท ตกเปน

จําเลยในคดีอาญาเก่ียวกับการหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 2,343 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คดีดังกลาวอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน ผูบริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวของเชื่อวา ศาลจะ
พิพากษาคดีดังกลาวเปนคุณแกบริษัท บริษัทยอย กรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท และเช่ือวาในที่สุดผล
เสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 
 บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการฝาฝนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 42.5 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ศาลจังหวัด         
พระโขนงไดมีคําพิพากษาใหยกฟองบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทที่ตกเปนจําเลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
คดีดังกลาวดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ผูบริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวของเช่ือวา ศาล
จะพิพากษาคดีดังกลาวเปนคุณแกบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท และเช่ือวาในที่สุดผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดี
ฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 
 บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 51.9 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีดังกลาวอยู
ระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน ผูบริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวของเช่ือวา ศาลจะพิพากษาคดี
ดังกลาวเปนคุณแกบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท และเช่ือวาในท่ีสุดผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีฟองรองจะไม
เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

  
 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดพระโขนงไดมีคําพิพากษาคดีแพงเก่ียวกับการเพิกถอนมติของที่ประชุม

บริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยใหการประชุมและการลงมติตางๆ ทั้งหมดในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558 ของบริษัทเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 ตกเปนโมฆะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีดังกลาวอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ ผูบริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวของเช่ือวา บริษัทไมนาจะตองรับผิดชอบใน
คาเสียหายที่จะเกิดขึ้น และเช่ือวาผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

  
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการขอเพิกถอนมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถือ
หุนคร้ังที่ 1/2559 เน่ืองจากเปนการกระทําการลงมติโดยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด          
พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีดังกลาวอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน ผูบริหารและ       
ที่ปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของเช่ือวา บริษัทไมนาจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายที่จะเกิดขึ้น และเช่ือวาผลเสียหายที่
เกิดขึ้นจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
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47 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”) เมื่อวันที่        
15 กุมภาพันธ 2560 คณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2559 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.35 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 17.50 ลานบาท การจายเงินปนผลของ
บริษัทยอยดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติในการประชุมผูถือหุนสามัญตอไป 

 
48 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช     

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและ
ไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ี                 
อาจเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุมบริษัทไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลาน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจ

เกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2559) 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2559) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2559)   

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 
(ปรับปรุง 2559) 

รายได-รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 

 
 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
กลุมบริษัทไดประเมินในเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ี ซ่ึงคาดวาไมมีผลกระทบที่มี
สาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ   


