
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 
และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 







บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 177,650              186,399              21,838              9,481                
เงินลงทุนช่ัวคราว 6 67,135                125,422              -                    -                    
ลูกหน้ีการคา 7 188,551              274,768              645,770            932,771            
รายไดคางรับ 5 125,868              77,070                26,725              25,237              
สินคาคงเหลือ   25,322                68,116                3,115                16,262              
ลูกหน้ีอื่น 5 87,520                59,605                66,025              339,143            
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 123,003            138,465            5,562               -                   
ภาษีซื้อท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 103,887              147,237              51,731              82,460              
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 9, 18 376,405              -                      407,500            -                    
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 414                     90                       -                    -                    
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,275,755           1,077,172           1,228,266         1,405,354         

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 79                       479                     -                    -                    
เงินลงทุนในบริษัทรวม 8 21,494                23,226                1,800                1,800                
เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                     -                      498,966            1,490,564         
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                     -                      -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 6 2,263                  4,019                  2,263                4,019                
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 74,465                70,655                66,432              62,205              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 576,530              1,462,585           389,536            445,153            
สินทรัพยไมมีตัวตน 70,640                66,984                3,518                5,444                
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
   โทรทัศน 10 979,913              1,049,289           -                    -                    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 26,748                77,317                -                    9,752                
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 216,033              213,353              103,978            113,576            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 27,214                24,851                6,847                10,990              
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,995,379           2,992,758           1,073,340         2,143,503         

รวมสินทรัพย 3,271,134           4,069,930           2,301,606         3,548,857         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3



งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
   สถาบันการเงิน 11 812,337              864,674              812,337            801,185            
เจาหน้ีการคา 5 121,601              105,024              848,482            1,341,374         
เจาหน้ีอื่น 5 97,249                67,394                64,484              38,088              
รายไดรอตัดบัญชี 30,434                38,068                -                    -                    
รายไดรับลวงหนา 23,020                57,450                11,895              36,884              
สวนของคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
   และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 10 -                     297,964              -                    -                    
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11 45,000                156,000              45,000              156,000            
เงินกูยืมระยะส้ัน 5, 11 329,703              553,500              329,703            553,500            
คาใชจายคางจาย 5 193,309              166,497              96,716              90,282              
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 109,338              178,134              36,867              51,371              
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 14,041                15,961                2,264                4,679                
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,776,032           2,500,666           2,247,748         3,073,363         

หน้ีสินไมหมุนเวียน
คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ
   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 10 1,445,887           1,131,218           -                    -                    
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 144,125              47,000                144,125            47,000              
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20,126                31,230                8,301                -                    
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ
   ผลประโยชนพนักงาน 126,876              137,980              28,922              43,507              
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 55,630                87,316                54,811              66,433              
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,792,644           1,434,744           236,159            156,940            

รวมหน้ีสิน 3,568,676           3,935,410           2,483,907         3,230,303         

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไมไดตรวจสอบ (ไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 2,663,572           2,663,572           2,663,572         2,663,572         
   ทุนท่ีออกและชําระแลว 2,156,024           2,155,959           2,156,024         2,155,959         
สวนเกินมูลคาหุน
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,169,752           1,169,694           1,169,752         1,169,694         
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 96,939                96,939                -                    -                    
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 12 -                     35,345                -                    30,743              
สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 12 -                     (91,013)               -                    -                    
กําไร (ขาดทุน) สะสม
   จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 32,700                32,700                32,700              32,700              
   ขาดทุนสะสม (3,870,313)         (3,556,270)          (3,572,978)        (3,102,743)        
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 72,170                167,161              32,201              32,201              
รวมสวนของบริษัทใหญ / (ขาดทุนสะสมเกินทุน) (342,728)            10,515                (182,301)           318,554            
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 45,186                124,005              -                    -                    
รวมสวนของผูถือหุน / (ขาดทุนสะสมเกินทุน) (297,542)            134,520              (182,301)           318,554            

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,271,134           4,069,930           2,301,606         3,548,857         

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ 4, 5 391,993           437,887           64,866             111,963          
รายไดจากการลงทุน 1,071               1,886               -                   -                  
รายไดอื่น 5, 10, 17 23,431             18,661             1,250               9,379              
รวมรายได 416,495             458,434             66,116             121,342           

คาใชจาย
ตนทุนขายและการใหบริการ 5 318,677           408,153           31,252             45,847            
ตนทุนในการจัดจําหนาย 5 41,126             44,552             -                   25,051            
คาใชจายในการบริหาร 5 129,323           180,577           68,624             92,539            
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 9 1,685               1,493,770        1,685               768,690          
ตนทุนทางการเงิน 5 36,339             44,274             27,945             31,454            
รวมคาใชจาย 527,150             2,171,326          129,506           963,581           

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,665)             (106)                -                   -                  

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (112,320)         (1,712,998)      (63,390)            (842,239)         
คาใชจายภาษีเงินได 827                  3,317               -                   541                 
ขาดทุนสําหรับงวด 4 (113,147)         (1,716,315)      (63,390)            (842,780)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย -                  952                  -                   134                 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
   เผื่อขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน -                  546                  -                   356                 
ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวใน
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                  (300)                -                   (98)                  
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง -                    1,198                 -                   392                  
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได -                    1,198                 -                   392                  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4 (113,147)         (1,715,117)      (63,390)            (842,388)         

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

การแบงปนขาดทุน
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (95,041)           (1,545,097)      (63,390)            (842,780)         
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (18,106)           (171,218)         -                   -                  
ขาดทุนสําหรับงวด (113,147)         (1,716,315)      (63,390)            (842,780)         

การแบงปนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (95,041)           (1,544,132)      (63,390)            (842,388)         
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (18,106)           (170,985)         -                   -                  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (113,147)         (1,715,117)      (63,390)            (842,388)         

ขาดทุนตอหุน (บาท) 4, 15
ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (0.023)               (0.380)               (0.016)              (0.207)              
ขาดทุนตอหุนปรับลด -                    -                    (0.016)              (0.207)              

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

วันที่ 30 กันยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ 4, 5 1,144,527        1,412,629        219,693           355,471          
รายไดจากการลงทุน 5, 9 3,433               7,891               32                    14,825            
รายไดอื่น 5, 10, 17 82,807             49,981             25,550             26,784            
รวมรายได 1,230,767        1,470,501        245,275           397,080          

คาใชจาย
ตนทุนขายและการใหบริการ 5 930,088           1,347,165        95,895             138,154          
ตนทุนในการจัดจําหนาย 5 105,513           174,507           20,534             72,227            
คาใชจายในการบริหาร 5 414,168           551,510           199,054           252,180          
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 9 3,441               1,493,770        322,039           768,690          
ตนทุนทางการเงิน 5 124,031           128,928           91,021             82,690            
รวมคาใชจาย 1,577,241        3,695,880        728,543           1,313,941       

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 8 (1,732)             (57)                  -                   -                  

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (348,206)         (2,225,436)      (483,268)          (916,861)         
คาใชจายภาษีเงินได 4, 14 54,460             9,008               18,053             1,716              
ขาดทุนสําหรับงวด 4 (402,666)         (2,234,444)      (501,321)          (918,577)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย -                  702                  -                   (251)                
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
   เผื่อขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน -                  4,757               -                   5,536              
ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวใน
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                  (1,092)             -                   (1,057)             
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง -                  4,367               -                   4,228              

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือ
   ขาดทุน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
   พนักงานที่กําหนดไว -                  (111)                -                   -                  
รวมรายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือ
   ขาดทุน -                  (111)                -                   -                  
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได -                  4,256               -                   4,228              
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4 (402,666)         (2,230,188)      (501,321)          (914,349)         

การแบงปนขาดทุน
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (354,355)         (2,027,956)      (501,321)          (918,577)         
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (48,311)           (206,488)         -                   -                  
ขาดทุนสําหรับงวด (402,666)         (2,234,444)      (501,321)          (918,577)         

การแบงปนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (354,355)         (2,023,729)      (501,321)          (914,349)         
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (48,311)           (206,459)         -                   -                  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (402,666)         (2,230,188)      (501,321)          (914,349)         

ขาดทุนตอหุน (บาท) 4, 15
ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (0.087)               (0.499)               (0.123)              (0.226)              
ขาดทุนตอหุนปรับลด -                    -                    (0.123)              (0.226)              

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

สวนของ
ทุนเรือนหุน สวนเกิน สํารองการซื้อ รวมสวน สวนไดเสีย
ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทุนสํารอง ของผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามที่รายงานในงวดกอน 2,155,959   1,169,694        96,605          30,012                (91,013)               32,700         (708,950)       (4,232)                 2,680,775     327,299       3,008,074      
ผลกระทบจากรายการปรับปรุง 4 -              -                  -               -                      -                      -              (690,735)       -                      (690,735)      (23)              (690,758)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม) 2,155,959 1,169,694 96,605 30,012 (91,013) 32,700 (1,399,685) (4,232) 1,990,040 327,276 2,317,316 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 12 -              -                  -               4,082 -                      -              -                -                      4,082 (195) 3,887 
   เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -              -                  -               -                      -                      -              -                -                      -               (2,712) (2,712)
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -              -                  -               4,082 -                      -              -                -                      4,082 (2,907) 1,175 

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย
   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -              -                  334 (53) -                      -              -                -                      281 3,553 3,834 
   รวมการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย -              -                  334 (53) -                      -              -                -                      281 3,553 3,834 
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -              -                  334 4,029 -                      -              -                -                      4,363 646 5,009 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน (ปรับปรุงใหม) -              -                  -               -                      -                      -              (2,027,956) -                      (2,027,956) (206,488) (2,234,444)
     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -              -                  -               -                      -                      -              (100) 4,327 4,227 29               4,256 
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -                  -               -                      -                      -              (2,028,056) 4,327 (2,023,729) (206,459) (2,230,188)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2,155,959 1,169,694 96,939 34,041 (91,013) 32,700 (3,427,741) 95 (29,326) 121,463 92,137 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

สวนเกินมูลคาหุน กําไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

สํารองการซื้อ สวนเกินทุน รวมองค สวนของ รวมสวนของ
ทุนเรือนหุน สวนเกิน ใบสําคัญ ใบสําคัญ จากการ ประกอบอื่น รวมสวนผูถือหุน สวนไดเสีย ผูถือหุน /
ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน แสดงสิทธิ แสดงสิทธิ ทุนสํารอง เงินลงทุน ตีราคา ของสวนของ ของบริษัทใหญ / ที่ไมมีอํานาจ (ขาดทุนสะสม

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ของบริษัทยอย ที่จะซื้อหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เผื่อขาย สินทรัพย ผูถือหุน (ขาดทุนสะสมเกินทุน) ควบคุม เกินทุน)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,155,959 1,169,694 96,939 35,345 (91,013) 32,700 (3,556,270) (4) 167,165 167,161 10,515 124,005 134,520 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 12 65 58 -              -              -              -              -                -              -                -               123 -                123 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 12 -              -                  -              989 -              -              -                -              -                -               989 261 1,250 
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 65 58 -              989 -              -              -                -              -                -               1,112 261 1,373 

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย
   การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหสูญเสียการควบคุม -              -                  -              -              -              -              -                -              -                -               -                          (30,769)         (30,769)
   รวมการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย -              -                  -              -              -              -              -                -              -                -               -                          (30,769)         (30,769)
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 65 58 -              989 -              -              -                -              -                -               1,112                      (30,508)         (29,396)           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -              -                  -              -              -              -              (354,355) -              -                -               (354,355) (48,311) (402,666)
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -                  -              -              -              -              (354,355) -              -                -               (354,355) (48,311) (402,666)

โอนไปขาดทุนสะสม 12 -              -                  -              (36,334) 91,013 -              40,312 -              (94,991)         (94,991)        -                          -                -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2,156,024 1,169,752 96,939 -              -              32,700 (3,870,313) (4) 72,174 72,170 (342,728) 45,186 (297,542)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม 
สวนเกินมูลคาหุน กําไร (ขาดทุน) สะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ
ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามที่รายงานในงวดกอน 2,155,959        1,169,694        25,057             32,700             302,505           (4,232)                    3,681,683            
ผลกระทบจากรายการปรับปรุง 4 -                   -                   -                   -                   (175,751)          -                         (175,751)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม) 2,155,959 1,169,694 25,057 32,700 126,754 (4,232) 3,505,932 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 12 -                   -                   4,570 -                   -                   -                         4,570 
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                   -                   4,570 -                   -                   -                         4,570 
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                   4,570 -                   -                   -                         4,570 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน (ปรับปรุงใหม) -                   -                   -                   -                   (918,577) -                         (918,577)
     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                   4,228 4,228 
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   (918,577) 4,228 (914,349)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2,155,959 1,169,694 29,627 32,700 (791,823) (4) 2,596,153 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ สวนเกินทุน รวมองคประกอบอื่น รวมสวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง จากการตีราคา ของสวนของ ผูถือหุน / (ขาดทุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย สินทรัพย ผูถือหุน สะสมเกินทุน)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,155,959 1,169,694 30,743 32,700 (3,102,743) (4) 32,205 32,201 318,554 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจดัสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 12 65 58 -                  -                 -                    -                         -                   -                       123 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 12 -                      -                   343 -                 -                    -                         -                   -                       343 
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 65 58 343 -                 -                    -                         -                   -                       466 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 65 58 343 -                 -                    -                         -                   -                       466 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                      -                   -                  -                 (501,321) -                         -                   -                       (501,321)
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                   -                  -                 (501,321) -                         -                   -                       (501,321)

โอนไปขาดทุนสะสม 12 -                      -                   (31,086) -                 31,086 -                         -                   -                       -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2,156,024 1,169,752 -                32,700 (3,572,978) (4) 32,205           32,201 (182,301)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับงวด (402,666) (2,234,444) (501,321) (918,577)
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนเปนเงินสดรับ (จาย)
ภาษีเงินได 54,460 9,008 18,053 1,716 
ตนทุนทางการเงิน 124,031 128,928 91,021 82,690 
คาเส่ือมราคา 99,427 135,975 21,456 33,926 
คาตัดจําหนายสินทรัพย 23,791 101,692 2,254 2,598 
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 69,376 156,517 -                   -                  
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย -                   1,493,770 -                   -                  
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                   -                  318,598 768,690 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,685 -                  1,685 -                  
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 1,756 -                  1,756 -                  
กลับรายการคาเผ่ือสินคาลาสมัย (2,040) -                  -                   -                  
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 7,748 (35,190) 1,968 (6,027)
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1,250 3,887 343 4,570 
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี (2,192) (313) -                   (98)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหน้ี (363) (1,774) -                   (550)
กําไรจากการจําหนายตราสารหน้ีในกองทุนสวนบุคคล -                   (938) -                            -
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น -                   5,914 -                   5,914 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                   -                  -                   1,981 
กําไรจากการจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิ (10,831) -                  (10,831) -                  
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (สุทธิจากภาษีเงินได) 1,732 57 -                   -                  
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 34,548 1,942 (33,049) 10 
กลับรายการคาเผ่ือสินคารับคืน (4,169) (3,452) (2,781) (2,336)
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 1,690 2,013 183 -                  
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (73) 861 (73) -                  
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 22,713 (450) (3,887) (12)
ขาดทุนจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน -                   2,110 -                   2,110 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 31,038 10,346 386 -                  
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 16,000 -                  42,707 -                  
รายไดจากการลงทุน (3,433) (7,891) (32) (14,825)

65,478 (231,432) (51,564) (38,220)

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคา 46,520 121,760 269,776 88,800 
รายไดคางรับ (50,993) (20,124) (1,488) (36,210)
ลูกหน้ีอื่น (3,475) 11,390 294,593 (273,389)
สินคาคงเหลือ 25,541 34,117 12,964 (2,244)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 53,351 13,923 27,740 2,569 
เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 400 (388) -                  -                 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (25,438) 61 (19,712) 2,234 
เจาหน้ีการคา 46,672 14,557 (492,892) (48,625)
เจาหน้ีอื่น (1,463) 50,826 26,360 6,493 
รายไดรอตัดบัญชีและรายไดรับลวงหนา (48,761) (17,606) (31,754) 6,327 
คาใชจายคางจาย 30,719 (32,962) 8,812 16,057 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (53,464) (35,631) (16,919) (5,939)
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (31,686) (10,091) (11,622) (10,882)
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน 53,401 (101,600) 14,294 (293,029)
ภาษีเงินไดจายออก (48,697) (53,180) (14,746) (15,242)
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายไดรับคืน 23,888 47,032 23,888 35,543 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 28,592 (107,748) 23,436 (272,728)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวของกิจการ          - 2,768           - 2,768 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 265,500          - 265,500           -
เงินสดรับจากการจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิ 10,831          - 10,831          -
เงินลงทุนชั่วคราว 1,470 195,731          -          -
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีในกองทุนสวนบุคคล 123,870 88,985          -          -
เงินสดจายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีในกองทุนสวนบุคคล          - (177,322)          -          -
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอื่น 430,502 1,258,785          - 413,937 
เงินสดจายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอื่น (495,000) (1,033,100)          - (364,000)
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน          - 8,710          - 8,710 
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 39,386 900 43,337 90 
เงินสดจายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ (52,118) (5,753) (3,765) (1,834)
เงินสดจายเพ่ือซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ (2,811) (69,945)          -          -
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน 186          - 186          -
เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (24,393) (16,860) (165) (1,120)
จายชําระคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน         - (323,800)          -          -

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

เงินปนผลรับ 24 24 24 14,812 
ดอกเบ้ียรับ 3,271 5,838 8 13 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 300,718 (65,039) 315,956 73,376 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของใน
   บริษัทยอยท่ีไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม -                   3,834 -                   3,834 
เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 123 -                  123 -                  
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 14,393 288,505 11,152 293,752 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น -                   180,000 -                   180,000 
เงินสดจายเพ่ือชําระเงินกูยืมระยะสั้น (232,000) (130,000) (232,000) (130,000)
เงินสดจายเพ่ือชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (15,000) (60,000) (15,000) (60,000)
เงินสดท่ีจายเพ่ือลดจํานวนหน้ีสินซ่ึงเกิดจากสัญญาเชาการเงิน -                   (1,072) -                   (1,072)
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                   (2,000) -                   (2,000)
เงินปนผลจายใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -                 (2,712) -                  -                 
ดอกเบ้ียจาย (105,575) (98,494) (91,310) (85,543)
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (338,059) 178,061 (327,035) 198,971 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (8,749) 5,274 12,357 (381)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 186,399 233,694 9,481 26,768 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 177,650 238,968 21,838 26,387 

รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหน้ีคาซ้ืออาคารและอุปกรณ 2,570 339 9,300 6,878 
เจาหน้ีคาซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ 13,568 17,632 -                  -                 
เจาหน้ีคาซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน -                   605 -                   -                  
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 1,445,887 1,421,586 -                   -                  
การแลกเปลี่ยนบริการดวยสินทรัพย 6,747 8,785 6,747 8,785 

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอมูลท่ัวไป 

2 การใชเกณฑในการดําเนินงานตอเนื่อง 

3 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

4 การปรับปรุงรายการทางการบัญชี 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
6 เงินลงทุนอื่น 
7 ลูกหนี้การคา 

8 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
9 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
10 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 
11 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 
13 สวนงานดําเนินงาน 
14 ภาษีเงินได 
15 ขาดทุนตอหุน 
16 เครื่องมือทางการเงิน 
17 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
18 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
19 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
20 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2562 
 
1 ขอมูลทั่วไป  
 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู 

จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1858/121-122, 124-128 ช้ัน 28-31 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร 

และอื่นๆ กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ สิ่งพิมพดิจิตอล และสื่อ
โฆษณา ผลิตรายการโทรทัศน ใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศนและอื่นๆ  

 
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน เพ่ือใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู
ท่ัวไป แบบความคมชัดปกติ โดยมีระยะเวลา 15 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572 

 
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออม ไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน  เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู
ขาวสารและสาระ แบบความคมชัดปกติ โดยมีระยะเวลา 15 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 
2572  

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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2 การใชเกณฑในการดําเนินงานตอเนื่อง 
 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 113.15 ลานบาท 
และ 402.67 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 63.39 ลานบาท และ 501.32 ลานบาท ตามลําดับ 
(2560: กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 1,716.32 ลานบาท และ 2,234.44 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทมีขาดทุน
สุทธิ 842.78 ลานบาท และ 918.58 ลานบาท ตามลําดับ) และ ณ วันเดียวกัน กลุมบริษัทและบริษัทมีหน้ีสิน
หมุนเวียนรวมสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนรวมจํานวน 500.28 ลานบาท และ 1,019.48 ลานบาท ตามลําดับ (31 
ธันวาคม 2560: 1,423.49 ลานบาท และ 1,668.01 ลานบาท ตามลําดับ) และมีขาดทุนสะสมจํานวน 3,870.31       
ลานบาท และ 3,572.98 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2560: 3,556.27 ลานบาท และ 3,102.74 ลานบาท 
ตามลําดับ) และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 297.54 ลานบาท และ 182.30 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 
2560: รวมสวนของผูถือหุน 134.52 ลานบาท และ 318.55 ลานบาท ตามลําดับ) สถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นวา
มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง 
 
ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและสภาพคลองของกลุมบริษัท
และบริษัท โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอขาวและรายการในสื่อตางๆ ของกลุมบริษัทเพื่อเพิ่มรายได         
คาโฆษณา ปรับโครงสรางการทํางานและเพ่ิมอัตรากําลังคนของฝายการตลาดเพ่ือขยายฐานลูกคาและปรับ
โครงสรางฝายผลิตรายการใหมีประสิทธิภาพ ปรับผังรายการโทรทัศนใหมีความโดดเดน ปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
รายการเพื่อเพ่ิมจํานวนผูชมรายการและเพ่ิมชองทางการหารายไดในรูปแบบอื่นๆ เชน สื่อแบบใหม การจัดกิจกรรม
สัมมนาและกิจกรรมตางๆ  เปนตน  นอกจากน้ี  ผูบริหารมีแผนในการเพ่ิมรายไดโดยการใช เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) รวมถึงการขยายสวนงานดิจิทัล การปรับปรุงรูปแบบในการดําเนินรายการ
เพื่อใหรายการนาสนใจและปรับปรุงรูปแบบการใหเชาเวลาออกอากาศสําหรับลูกคาทุกกลุมเปาหมายใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังผลในเชิงบวกจากการบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
ขอ 10 
 
การปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทจะมุงเนนการดําเนินธุรกิจหลักอันประกอบดวยธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ ธุรกิจส่ือโทรทัศน และส่ือตางๆ ดังน้ัน กลุมบริษัทไดพิจารณาจําหนายทรัพยสิน และ/หรือเงินลงทุนใน
บริษัทยอยท่ีมิใชธุรกิจหลักในระหวางไตรมาสท่ี 3 ถึง 4  ป 2561 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวางกาลขอ 9 และขอ 18 และสินทรัพยอื่นๆ ในอนาคต เพื่อนํากระแสเงินสดมาจายชําระหน้ีสิน เพื่อลดภาระ
ดอกเบ้ีย รวมถึงกลุมบริษัทอาจมีแผนในการปรับโครงสรางทางการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคลองและความแข็งแกรงทาง
การเงิน เชน การออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุน เปนตน 
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ฝายบริหารของกลุมบริษัทเช่ือวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทและบริษัทจะดําเนินงาน
อยางตอเนื่องตอไปมีความเหมาะสม ดังน้ัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไมไดรวมรายการ
ปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหน้ีสินใหม ซึ่งอาจจําเปนหากกลุมบริษัทและ
บรษัิทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
 

เกณฑการข้ึนเครื่องหมาย “C” (Caution) 
 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“SET”) ไดประกาศข้ึนเครื่องหมาย “C” (Caution) เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
ใหหลักทรัพยของบริษัทซึ่งมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเมื่อสวนของผูถือหุนมีคานอยกวารอยละ 50 ของทุน
ชําระแลว ในกรณีดังกลาวบริษัทไดเผยแพรแผนการแกไขเหตุดังกลาวแลว 
 

3 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  
การรายงานทางการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  

 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล 
ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 
ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวนกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง
ใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ 
ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัทหรือบริษัท 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท ซึ่งคาดวาจะมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอ 
งบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนํามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในป
ดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงนิ 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 2562 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงนิ 2563 

 

*  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ท้ังจํานวนท่ีรับรูและชวงเวลาท่ี 
รับรู โดยรายไดจะรับรูเมื่อ (หรือ ณ วันท่ี) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคาของ
รายไดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นํามาใชแทนมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกี่ยวกับการรับรูรายได ดังตอไปนี้ 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญากอสราง 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได  
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 
โฆษณา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสราง 
อสังหาริมทรัพย 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลาน้ีใหขอกําหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชี
ปองกันความเส่ียง 
 
ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวขางตน เปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 
 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของ 

บริษัท  
 
(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 
 
 ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ 

การประมาณและขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวน
เงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบัติเชนเดียวกัน
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 
การวัดมูลคายุติธรรม 

 
กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน
มูลคาซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน 
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กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา 
กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึง 
การจัดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 
 
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 
 
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี 
 
 ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หนี้สินอยางเดียวกัน 
 ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
 ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตได) 
 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม     
ท่ีแตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคา
ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 
 
กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 16 
เครื่องมือทางการเงิน 
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4 การปรับปรุงรายการทางการบัญชี 
 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดแจงตอสาธารณชนวามีขอสงสัยในการรับรูรายไดคาโฆษณาของป 2560 
และงวดกอนๆ  กรรมการและผูบริหารของบริษัทจึงไดสอบสวนกระบวนการและวิธีการทางบัญชีท่ีเกี่ยวกับการ
รับรูรายไดคาโฆษณาของกลุมบริษัทและบริษัท ท้ังน้ี ผูบริหารพบวาการรับรูรายไดคาโฆษณาในงวดกอนๆ จํานวน
หนึ่งไมมีหลักฐานท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ ตลอดจนไมเปนไปตามกระบวนการและวิธีการทางบัญชีท่ีกลุมบริษัท
กําหนดไว ดังน้ัน ผูบริหารจึงไดปรับปรุงและแกไขงบการเงินท่ีเกี่ยวของยอนหลัง ดังตอไปนี้ 
 

 ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบัญชี 
 ตามท่ีเคยเสนอ  รายการ   
 รายงานไวแลว  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม 
 (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560      
รายไดจากการขายและการใหบริการเพ่ิมข้ึน 366,944  70,943 437,887 
    

ขาดทุนสําหรับงวดลดลง (1,787,258)  70,943 (1,716,315) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิทางภาษี 1,198  -  1,198 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดลดลง (1,786,060)  70,943 (1,715,117) 
  
ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐานและปรับลดลดลง (บาท) (0.397)  0.017 (0.380) 
      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560      
รายไดจากการขายและการใหบริการเพ่ิมข้ึน 1,305,374  107,255 1,412,629 
คาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึน (8,966)  (42) (9,008) 
     

ขาดทุนสําหรับงวดลดลง (2,341,657)  107,213 (2,234,444) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิทางภาษี 4,256  -  4,256 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดลดลง (2,337,401)  107,213 (2,230,188) 
    

ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐานและปรับลดลดลง (บาท) (0.525)  0.026 (0.499) 
      



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

25 

 ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบัญชี 
 ตามท่ีเคยเสนอ  รายการ   
 รายงานไวแลว  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม 
 (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ      
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560      
รายไดจากการขายและการใหบริการเพ่ิมข้ึน 93,984  17,979 111,963 
   

ขาดทุนสําหรับงวดลดลง (860,759)  17,979 (842,780) 
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิทางภาษี 392  - 392 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดลดลง (860,367)  17,979 (842,388) 
     
ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐานและปรับลดลดลง (บาท) (0.212)  0.005 (0.207) 
      
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ      
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560     
รายไดจากการขายและการใหบริการเพ่ิมข้ึน 330,250  25,221  355,471 
   

ขาดทุนสําหรับงวดลดลง (943,798)  25,221  (918,577) 
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิทางภาษี 4,228  - 4,228 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดลดลง (939,570)  25,221 (914,349) 
     
ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐานและปรับลดลดลง (บาท) (0.232)  0.006 (0.226) 
     
 
 
 
 
 
 
 

    



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

26 

 ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบัญชี 
 ตามท่ีเคยเสนอ  รายการ   
 รายงานไวแลว  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม 
 (พันบาท) 
 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560     
ขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน (708,950)  (690,735) (1,399,685) 
สวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมลดลง 327,299  (23) 327,276 
     
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ     
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560     
กําไรสะสมลดลง 302,505  (175,751) 126,754 

 
5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท       
หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม
เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันนี้อาจเปน
รายบุคคลหรือเปนกิจการ 
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ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทรวมและบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 8 และ 9 
สําหรับความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญ บริษัทยอยทางออม และกิจการท่ีเกี่ยวของกันอื่น มีดังน้ี 
 

 ประเทศที่จัดต้ัง  
ชื่อกิจการ /สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  
สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ   
ไมว าทางตรงหรือทางออม  ท้ัง น้ี  รวมถึง
กรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ีใน
ระดับบริหารหรือไม) 

บริษัทยอยทางออม   
มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต (กลุมบริษัทขายเงินลงทุนน้ีเมื่อ
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561) 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด ไทย เป นบริ ษั ท ท่ี บริ ษั ท  เน ช่ั น  บรอดแคส ต้ิ ง   
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน โกลบอล  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล  
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
99.74 และมีกรรมการรวมกัน 

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด  ไทย เปนกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยบริษัท คมชัดลึก 

มีเดีย จํากัด ถือหุนรอยละ 19.00 
ผูถือหุน ไทย ผูถือหุนของบริษัท 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
ตนทุนขายและการใหบริการ อัตราตนทุนปนสวนตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 
ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 
เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจายในรายงานการประชุมผูถือหุน 
รายไดอื่น ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
ตนทุนในการจัดจําหนายและ  
   คาใชจายในการบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
ดอกเบ้ียจาย อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

 
รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สรุป
ไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 
       (ปรับปรุงใหม)
 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        
รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  55,245  89,872 
ตนทุนขายและการใหบริการ -  -  9,696  9,985 
ขายอุปกรณ -  -  27,698  8 
ซื้ออุปกรณ -  -  -  5 
รายไดอื่น -  -  1,211  4,617 
ตนทุนในการจัดจําหนายและ        
   คาใชจายในการบริหาร -  -  1,431  2,991 
        

บริษัทรวม        
รายไดจากการใหบริการ 1,130  1,181  30  31 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ผูบริหารสําคัญ        
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        
   เงินเดือนและคาแรง 14,111  10,056  3,509  4,286 
   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 707  636  138  216 
   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 14,818  10,692  3,647  4,502 
        
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        
ดอกเบ้ียจาย 2,096  1,996  2,096  1,996 
        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 
       (ปรับปรุงใหม)
 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        
รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  175,244  293,842 
ตนทุนขายและการใหบริการ -  -  20,381  20,545 
ขายอุปกรณ -  -  42,685  9 
ซื้ออุปกรณ -  -  -  37 
เงินปนผลรับ -  -  -  14,788 
รายไดอื่น -  -  4,270  11,014 
ตนทุนในการจัดจําหนายและ        
   คาใชจายในการบริหาร -  -  6,792  8,977 
        
บริษัทรวม        
รายไดจากการใหบริการ 3,249  3,456  91  92 
        
        
        
        



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 
       (ปรับปรุงใหม)
 (พันบาท) 
ผูบริหารสําคัญ        
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        
   เงินเดือนและคาแรง 39,801  31,914  13,216  12,739 
   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 2,039  1,981  512  648 
   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 41,840  33,895  13,728  13,387 
        
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        
ดอกเบ้ียจาย 6,181  2,669  6,181  2,669 

 
           ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม - - 650,093  915,634 
บริษัทรวม 125 181 11 11 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน - 67 - - 
 125 248 650,104 915,645 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (67) (67,894) (82,701)
สุทธ ิ 125 181 582,210 832,944 
     

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ     

งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน - - 1,144  - 
งวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน - - 4,037  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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กลุมบริษัทและบริษัทประเมินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
โดยประเมินจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้และพิจารณาจากจํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับหรือจายในอนาคตจากยอด
สุทธิของยอดลูกหนี้ดังกลาวจากยอดเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 
รายไดคางรับ - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  4,137  4,472 

 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม - - 717,733  1,043,755 
บริษัทรวม 896 345 - 9 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 802 17,345 - - 
 1,698 17,690 717,733 1,043,764 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (17,345) (705,746) (738,870) 
สุทธ ิ 1,698 345 11,987 304,894 
     

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับ     

งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน - - (26,302)  - 
งวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน - - (22,078)  - 

 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  835,342  1,332,737 
        
        
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  52,393  33,923 
บริษัทรวม 38 -  -  - 
รวม 38  -  52,393  33,923 
   
   
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย -  -  39,741  19,474 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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เงินกูยืมระยะส้ันจาก  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    บุคคลที่เกี่ยวของกัน อัตราดอกเบ้ีย 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560 2561  2560  2561  2560 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
ผูถือหุน 12.00  12.00 70,000  70,000  70,000  70,000 
หัก ดอกเบ้ียจายลวงหนา    (706)  (1,305)  (706)  (1,305)
รวมเงินกูยืมระยะส้ันจาก           
    บุคคลที่เกี่ยวของกัน    69,294  68,695  69,294  68,695 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยมืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังน้ี 

 
เงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ผูถือหุน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 70,000  -  70,000  - 
เพิ่มข้ึน -    70,000  -     70,000
ณ วันที่ 30 กันยายน 70,000    70,000  70,000     70,000



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมหลายแหงเพ่ือใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุน
การดําเนินงาน การตลาดและงานดานอื่นๆ โดยบริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 
 
บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพ่ือเชาพ้ืนท่ีและบริการท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทตกลงจะชําระคาเชาและ
บริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 
 
บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมเพ่ือใหเชาพ้ืนท่ีและบริการท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทยอยและ
บริษัทยอยทางออมดังกลาวตกลงจะชําระคาเชาและบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 
 
บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพื่อรับบริการระบบสารสนเทศ โดยบริษัทตกลงจะชําระคาบริการตามอัตราท่ี     
ตกลงในสัญญา 
 
บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะส้ันกับผูถือหุนรายหนึ่งจํานวน 70 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวแลกเงิน            
มีกําหนดชําระคืน 3 เดือน และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป บริษัทไดจายดอกเบ้ียในวันเริ่มสัญญาเงินกูยืมระยะสั้น
ดังกลาวจํานวน 2.01 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทไดนําเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหน่ึงไปจํานําเพ่ือเปนหลักทรัพย
คํ้าประกันเงินกูยืมดังกลาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 9) 

 
6 เงินลงทุนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว       
เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 2,002 3,471  -  - 
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 65,133 -  -  - 
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 
   (ในกองทุนสวนบุคคล) 

 
- 

 
121,951 

  
- 

  
- 

 67,135 125,422  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 3  3  3  3 
ตราสารทุนอื่นท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 2,260  4,016  2,260  4,016 
 2,263  4,019  2,263  4,019 

รวม 69,398  129,441  2,263  4,019 
 
บริษัทยอยสองแหงไดจัดต้ังกองทุนสวนบุคคล โดยจางบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระในประเทศ กองทุนสวนบุคคล
นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารเงินสดของบริษัทยอยดังกลาว โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ตาม
สภาวการณท่ีเหมาะสมกับตลาดทุน ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทยอยไดจําหนาย
เงินลงทุนในกองทุนดังกลาวท้ังจํานวนแลว (31 ธันวาคม 2560: มูลคารวมเปนจํานวนเงิน 123.34 ลานบาท (รวม     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 1.33 ลานบาท)) 
 
รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยูในความ
ตองการตลาด มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว     
หลักทรัพยเพ่ือคา     
ณ วันท่ี 1 มกราคม - 223,598 - 49,289 
ซื้อระหวางงวด 495,000 346,900 - 105,000 
ขายระหวางงวด (430,147) (331,046) - (113,781) 
โอนระหวางงวด - (239,765) - (40,606) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 280 313 - 98 
ณ วันที่ 30 กันยายน 65,133 - - - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

หลักทรัพยเพ่ือคา (ในกองทุนสวนบุคคล)       
ณ วันท่ี 1 มกราคม 121,951  -  -  - 
ขายระหวางงวด (123,870)  -  -  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 1,919  -  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  -  - 
        
หลักทรัพยเผื่อขาย        
ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ซื้อระหวางงวด -  686,200  -  259,000 
ขายระหวางงวด -  (925,965)  -  (299,606) 
โอนระหวางงวด -  239,765  -  40,606 
ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  -  - 
        
หลักทรัพยเผื่อขาย (ในกองทนุสวนบุคคล)      
ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ซื้อระหวางงวด -  177,322  -  - 
ขายระหวางงวด -  (88,047)  -  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา -  174  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยายน -  89,449  -  - 
        
เงินลงทุนระยะยาวอื่น      
หลักทรัพยเผื่อขาย      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 3 2,800 3 2,800 
ขายระหวางงวด - (8,082) - (8,082) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา - 5,285 - 5,285 
ณ วันที่ 30 กันยายน 3  3  3  3 

 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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7 ลูกหน้ีการคา 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  5 125 248 650,104 915,645 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  249,571 339,640 106,758 133,270 
รวม  249,696 339,888 756,862 1,048,915 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (59,980) (59,786) (110,998) (113,269) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (1,165) (5,334) (94) (2,875) 
สุทธ ิ  188,551 274,768 645,770 932,771 
         

  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ        
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 37,249  1,094  6,715  187 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 44,281  2,797  9,612  865 

 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561 2560 2561  2560
 (พันบาท)
กิจการที่เกีย่วของกัน   
ยังไมครบกําหนดชําระ 125 181 45,384 92,812
เกินกําหนดชําระ:     

นอยกวา 3  เดือน - - 933 76,683
3 - 6 เดือน - - - 125,347
6 - 12 เดือน - - 56,062 112,373 
มากกวา 12  เดือน - 67 547,725 508,430

 125 248 650,104 915,645
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (67) (67,894) (82,701)
 125 181 582,210 832,944



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561 2560 2561  2560
 (พันบาท)
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 146,524  152,976  44,693  51,576 
เกินกําหนดชําระ:        

นอยกวา 3 เดือน 47,963  94,224  15,180  36,413 
3 - 6 เดือน 5,852  15,017  4,544  4,365 
6 - 12 เดือน 8,342  7,885  7,510  4,237 
มากกวา 12  เดือน 40,890  69,538  34,831  36,679 

 249,571  339,640  106,758  133,270 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (59,980)  (59,719)  (43,104)  (30,568) 

คาเผื่อสินคารับคืน (1,165)  (5,334)  (94)  (2,875) 
 188,426  274,587  63,560  99,827 
        
สุทธ ิ 188,551  274,768  645,770  932,771 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 90 วัน 
 

8 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 23,226  23,156  1,800  1,800 
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในบริษัทรวม (1,732)  (57)  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยายน 21,494  23,099  1,800  1,800 

  
 ไมมีการซ้ือและจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 
  งบการเงินรวม 
  สัดสวนความเปน  มูลคาตาม เงินปนผลรับสําหรับงวด 
บริษัทรวม ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว  ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560  2561 2560 2561 2560 2561  2560 
 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อนิฟอรมเมชัน่ 
เซอรวิส จํากัด  ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800 1,800 21,494 23,226 -  - 

 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปน  เงินปนผลรับสําหรับงวด 
บริษัทรวม ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา ราคาทุน - สุทธิ เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  30 กันยายน 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560  2561 2560 2561 2560 2561  2560 
 (รอยละ) (พันบาท)

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น 
อินฟอรมเมชั่น 
เซอรวิส จํากัด 

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

 
บริษัทรวมดังกลาวดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาที่เปดเผยตอสาธารณชน 
 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และอยูในระหวางการชําระบัญชี 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,490,564  3,627,879 
คาเผื่อการดอยคา (228,098)  (768,690) 
จําหนายเงินลงทุน (356,000)  (5,815) 
โอนไปสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย (407,500)  - 
ณ วันที่ 30 กันยายน 498,966  2,853,374 
 
การเขาทํารายการจําหนายทรัพยสินเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจ 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจําหนายทรัพยสินเพ่ือ
ปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท ไดแก เงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด และบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด รวมถึงท่ีดินและส่ิงปลูกสรางของบริษัทดังกลาวทุกรายการ อยางไรก็ตาม                       
ผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด  
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติยกเลิกการอนุมัติการ
จําหนายทรัพยสินตามมติการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เนื่องจากไมมีผูสนใจท่ี
จะซื้อทรัพยสินแตละรายการดวยวิธีประกวดราคาในราคาท่ีไมตํ่ากวาราคาพื้นฐาน 
 
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจําหนาย                
เงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีถือใบอนุญาตและประกอบธุรกิจมหาวิทยาลัยเนช่ันจํานวน 
30,599,999 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทยอยดังกลาว ในราคาหุนละ 8.3824 
บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังส้ิน 256.50 ลานบาท ท้ังน้ี การจําหนายเงินลงทุนดังกลาวไดแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2561  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจําหนาย 
เงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวนท้ังส้ิน 4,999,500 หุน คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 90 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทยอยดังกลาวในราคาหุนละ 1.80 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังส้ิน  
9 ลานบาท ท้ังน้ีการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวไดแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2561  
 
การคํ้าประกัน 
 

บริษัทไดนําเงินลงทุนในบริษัทยอยหลายแหงไปจํานําเพ่ือเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะส้ันกับบุคคล       
ท่ีเกี่ยวของกัน บุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนและสถาบันการเงิน ดังน้ี 
 
 30 กันยายน 2561  31 ธันวาคม 2560 

บริษัทยอย 
 

จํานวนหุน
ราคาทุน - 
สุทธิ 

 
จํานวนหุน 

ราคาทุน - 
สุทธิ 

 (พันหุน) (พันบาท) (พันหุน) (พันบาท) 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด   
  (มหาชน) 

 
382,024 

 
294,181 

 
382,024 

 
446,951 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท  
  จํากัด (มหาชน) 

 
68,517 

 
101,735 

 
118,389 

 
310,057 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 250 25,000 250 25,000 
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด 149,900 - 149,900 - 
บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด    -      - 10,000 83,824 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 42,250 407,500 42,250 422,500 
รวม 642,941 828,416 702,813 1,288,332 
 
นอกจากนี้ บริษัทยอยแหงหน่ึงท่ีถือเงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ไดนําเงินลงทุนใน
บริษัทแบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด จํานวน 99,997 หุน ไปจํานําเพ่ือเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืม
ระยะส้ันของบริษัทกับสถาบันการเงิน 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ 
 

ทุนชําระแลว 
 

ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  
เงินปนผลรับสําหรับงวด 
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
  2561 2560  2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (รอยละ)  (พันบาท)
บริษัทยอยทางตรง                   
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง    
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศน รายการ
วิทยุ และใหบริการโฆษณาผาน
สื่อโทรทัศน วิทยุและสื่อรูปแบบ
ใหม 

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

บริษัท เนชั่น อินเตอร          
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

นําเขา ผลิตและจําหนายสื่อ
สิ่งพิมพของในประเทศและ
ตางประเทศ ผลิตรายการ
โทรทัศน และใหบริการ
โฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อ
ดิจิทัล และการบริหารลิขสิทธิ์  

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

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค 
จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย
หนังสือพิมพฉบับภาษาอังกฤษ 
สิ่งพิมพ สิ่งพิมพดิจิทัลมีเดีย
และสื่อโฆษณา 

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



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ 
 

ทุนชําระแลว 
 

ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  
เงินปนผลรับสําหรับงวด 
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
  2561 2560  2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (รอยละ)  (พันบาท)
บริษัทยอยทางตรง     
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด จัดสงหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

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

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด ผลิตและจัดจําหนาย
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ สิ่งพิมพ
ดิจิทัลมีเดียและสื่อโฆษณา 

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

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ สิ่งพิมพ
ดิจิทัลมีเดียและสื่อโฆษณา 

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

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส    
บรอดแคสติ้ง จํากัด 

ผลิตรายการโทรทัศน และ
ใหบริการโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศน

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

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและ
อบรมทางดานวิชาการ 

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

บริษัท ดับบลิวพีเอส     
(ประเทศไทย) จํากัด 

ผลิตหนังสือพิมพและหนังสือ
ตางๆ และการใหบริการการ
พิมพ

84.50 84.50  500,000 500,000  422,500   422,500  (15,000)  -  407,500  422,500  -  14,788 

รวม  3,402,456  3,758,456 (2,495,990) (2,267,892) 906,466 1,490,564 -  14,788 
หัก จัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย    (407,500) -    
สุทธิ    498,966 1,490,564    
การจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 
กลุมบริษัทอยูระหวางการดําเนินการขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เงินลงทุนดังกลาวถูกจัดประเภทเปนกลุมสินทรัพยรอการขายภายใตหมวดสินทรัพยหมุนเวียน
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ
 

ทุนชําระแลว 
 

ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  
เงินปนผลรับสําหรับงวด 
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
  2561 2560  2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (รอยละ)  (พันบาท)
บริษัทยอยทางออม                   
ถือหุนผานทางบริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

                    

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น 
จํากัด 

ผลิตรายการโทรทัศนและ
ใหบริการโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศน 

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

ถือหุนผานทางบริษัท เนชั่น 
อินเตอรเนชั่นแนล              
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

    

บริษัท เนชั่น โกลบอล          
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

นําเขา ผลิตและจําหนาย 
สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก 
เพื่อการศึกษาและการ 
บันเทิง 

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

บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ใหบริการขอมูลขาวสาร
ในรูปแบบของสื่อ
ออฟไลนและออนไลน 

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

 
บริษัทยอยทางตรงและบริษัทยอยทางออมทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 
ยกเวนบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561  มีราคาปดอยูท่ี 
0.74 บาท และ 3.12 บาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2560: 1.17 บาท และ 1.59 บาท ตามลําดับ)   มูลคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเทากับ 283.09 ลานบาท และ 376.92 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2560:           
447.59 ลานบาท และ 192.09 ลานบาท ตามลําดับ) 

 
การพิจารณาการดอยคา 

 
ผูบริหารของบริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมูลคาท่ีคาดวาจะได      
รับคืนพิจารณาจากมูลคาท่ีสูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมและมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีคาดวาจะไดรับท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตอเนื่องของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด โดยประมาณการ
ตามแผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน 
 
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกดิเงินสด 1: เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“NBC”) 
 
จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
โดยมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคายุติธรรม พบวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน NBC สูงกวามูลคาท่ี
คาดวาจะไดรับคืนจํานวน 153 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับมูลคายุติธรรมและผลการดําเนินงานของ NBC จนถึง
ปจจุบัน บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวเพ่ิมข้ึนจํานวน 153 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกดิเงินสด 2: เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเตอร เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด (มหาชน) 
(“NINE”) 
 
จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน อินเตอร เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด 
(มหาชน) โดยมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคายุติธรรม พบวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน NINE สูงกวา
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 137 ลานบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานของ NINE จนถึงปจจุบันไมเปนไปตาม
ประมาณการท่ีเคยคาดการณไว ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานและมูลคายุติธรรมของ NINE จนถึง
ปจจุบัน บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 137 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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10 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 
 
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (“คสช.”) ออกคําส่ังท่ี 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบตอผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) มีคําส่ังสําคัญดังตอไปนี้ 
 

1) ใหผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“ผูรับใบอนุญาต”) รายใดท่ีไมสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือต้ังแตงวดท่ีหาเปนตนไป ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดตามคําส่ัง คสช. ท่ี 76/2559 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง มาตรการสงเสริม
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ แจงเปน
หนังสือไปยังสํานักงาน กสทช. เพ่ือขอพักชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือ โดยกําหนดระยะเวลา
การพักชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตองไมเกินสามปนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กสทช. 
เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 บริษัทไดรับหนังสืออนุญาตใหพักชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวดังกลาว 

2) ให กสทช. และสํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ แลวแตกรณี จัดใหมีการสนับสนุนคาใชจายในการ
เชาใชโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลใหกับผูรับใบอนุญาตเปนจํานวน
เงินในอัตรารอยละหาสิบของคาเชาใชโครงขายโทรทัศนดังกลาวเปนระยะเวลายี่สิบส่ีเดือน นับแตวันท่ีคําส่ังน้ี
มีผลใชบังคับ 

 

ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายในการเชาใชโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามคําส่ัง 
คสช. ดังกลาวและบันทึกในบัญชีรายไดอื่นเปนจํานวนเงิน 10.50 ลานบาท และ 14.00 ลานบาท ในงบการเงินรวม 

 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 
2560 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 
 มูลคาอนาคต มูลคาปจจุบัน มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน
 ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน
 ที่ตองจาย ดอกเบี้ย ที่ตองจาย ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย
 (พันบาท)
ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป - - - 323,800 (25,836) 297,964
ครบกําหนดชาํระหลังจากหนึ่งป 
   แตไมเกินหาป 911,400 (48,094) 863,306 1,175,200 (43,982) 1,131,218
ครบกําหนดชาํระหลังจากหาป 587,600 (5,019) 582,581 - - - 
รวม 1,499,000 (53,113) 1,445,887 1,499,000 (69,818) 1,429,182 

 
การเปลี่ยนแปลงของคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังน้ี 
 
  งบการเงินรวม 
  2561  2560 
  (พันบาท) 
มูลคาปจจุบัน ณ 1 มกราคม 1,429,182 1,714,139 
จายชําระ        - (323,800) 
ดอกเบ้ียจาย  16,705 31,247 
มูลคาปจจุบัน ณ 30 กันยายน 1,445,887 1,421,586 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมมียอดคงเหลือของหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน
ท่ีวางไวเพื่อคํ้าประกันการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตสวนท่ีเหลือใหกับ กสทช. จํานวนเงินรวม 1,499 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2560: 1,499 ลานบาท) 
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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11 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน  
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  
   สวนท่ีไมมีหลักประกัน 94,405 95,712 94,405 82,579
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
   สวนท่ีมีหลักประกัน 200,000 200,000 200,000 200,000
   สวนท่ีไมมีหลักประกัน 517,932 568,962 517,932 518,606

 717,932 768,962 717,932 718,606
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น  
   จากสถาบันการเงิน 812,337 864,674 812,337 801,185

 

    

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  
   สวนที่มีหลักประกัน 45,000 156,000 45,000 156,000

     

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ  
   สวนท่ีมีหลักประกัน 5 69,294 68,695 69,294 68,695
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและ  
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
   สวนท่ีมีหลักประกัน 260,409 395,460 260,409 395,460
   สวนท่ีไมมีหลักประกัน     - 89,345      - 89,345
    260,409 484,805 260,409 484,805
เงินกูยืมระยะส้ัน 329,703 553,500 329,703 553,500

 

    

รวมหนี้สินที่มีดอกเบ้ียระยะส้ัน 1,187,040 1,574,174 1,187,040 1,510,685
  

สวนที่ไมหมุนเวียน  
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
   สวนท่ีมีหลักประกัน 144,125 47,000 144,125 47,000
เงินกูยืมระยะยาว 144,125 47,000 144,125 47,000

  

รวมหนี้สินที่มีดอกเบ้ียไมหมนุเวียน 144,125 47,000 144,125 47,000



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 
2560 ไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  1,187,040 1,574,174 1,187,040 1,510,685 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงป แตไมเกินหาป 144,125 47,000 144,125 47,000 
รวม 1,331,165 1,621,174 1,331,165 1,557,685 
 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสวนท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดของ
หลักประกันซึ่งเปนสินทรัพยดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
มูลคาตามบัญชี  
ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณ 717,792 750,821 354,049 354,049 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 828,416 1,288,332 828,416 1,288,332 
รวม 1,546,208 2,039,153 1,182,465 1,642,381 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและแหลงอื่น 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุมบริษัทและบริษัทมีสัญญากูยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแหงจํานวน 
718.75 ลานบาท และ 717.93 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2560: 768.96 ลานบาท และ 718.61 ลานบาท 
ตามลําดับ) เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกันและมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 4.20 - รอยละ 13.00 ตอป (2560: รอยละ 2.90 
- รอยละ 11.00 ตอป)  
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสัญญากูยืมเงินระยะสั้นกับบุคคลและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหลายแหง
จํานวน 260.41 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 484.81 ลานบาท) โดยเงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวแลกเงิน มีกําหนดชําระคืนใน
หนึ่งเดือน และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.50 - รอยละ 15 ตอป (2560: รอยละ 6 - รอยละ 15 ตอป)  
 

ท้ังน้ี บริษัทไดนําเงินลงทุนในบริษัทยอยหลายแหงไปจํานําเพ่ือเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมดังกลาว (ดูหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 9) 
 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวน                  
300 ลานบาท เพ่ือใชในเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราเงินกูยืมข้ันตํ่า 
(Minimum Loan Rate) ลบดวยรอยละหน่ึง (MLR - 1%) และมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 3 ป 
นับแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2562 ตอมาเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561 บริษัทไดทําสัญญาฉบับแกไข
เพิ่มเติมสําหรับเงินกูยืมเงินดังกลาว โดยจะเริ่มชําระคืนต้ังแตเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562 ท้ังน้ี บริษัทมี
ขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูยืมไดแก การดํารงอัตราสวนของหนี้สิน
รวมตอผูถือหุน และการดํารงสัดสวนความสามารถในการชําระหน้ี เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 บริษัทไดรับหนังสือ
อนุโลมเงื่อนไขทางการเงินจากสถาบันการเงินดังกลาว สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากไมสามารถ
ดํารงอัตราสวนทางการเงินดังกลาวได อยางไรก็ตาม จนถึงวันท่ี 29 มกราคม 2562 บริษัทอยูระหวางการขอหนังสือ
อนุโลมดังกลาว สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทแหงหน่ึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 เงินกูยืมดังกลาว
มียอดคงเหลือจํานวน 189.13 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560: 203.00 ลานบาท) 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออื่นๆ กับสถาบัน
การเงินในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 2,987.39 ลานบาท และ 1,217.46 ลานบาท ตามลําดับ 
(31 ธันวาคม 2560:  3,525.53 ลานบาท และ 1,735.60 ลานบาท ตามลําดับ)  
 

ณ  วันท่ี 30 กันยายน   2561 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 144.02 ลานบาท 
และ 61.10 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2560: 709.06 ลานบาท และ 599.44 ลานบาท ตามลําดับ) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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12 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ NMG-WB 
 
รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิ NMG-WB ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 
2560 มีดังน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

 จํานวน    จํานวน   
 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ

 (พันหนวย / พนับาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 25,408 30,743 20,709  25,057 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 5,966 7,219 12,402  13,181 
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (5,683) (6,876) (8,626)  (8,611) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ (25,691) (31,086)       -              - 
ณ วันที่ 30 กันยายน    - - 24,485  29,627

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ NMG-W3 
 
ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ NMG-W3 ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช  
ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 
ออกสิทธ ิ
ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 
ซื้อหุน 

 
 
 

หมดอาย ุ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ียังไมไดใช  
ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2561 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ
 (ลานหนวย) (บาท / หุน)  
      19 มิถุนายน 

903.6 - (0.1) (903.5) - 1 2561 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ NINE-WA 
 
รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญสิทธิแสดงสิทธิ NINE-WA ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
และ 2560 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 จํานวน  จํานวน   
 ใบสําคัญ มูลคายุติธรรม ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม
 แสดงสิทธิ ณ วันท่ีใหสิทธิ แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ
 (พันหนวย / พนับาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,538 2,994  1,492 2,957 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 220 428 406 645 
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด - - (424) (734)
ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ (1,758) (3,422) - - 
ณ วันที่ 30 กันยายน - - 1,474 2,868
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ NINE-W1 

 
ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ NINE-W1 ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช  
ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 
ออกสิทธ ิ
ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 
ซื้อหุน 

 
 
 

หมดอาย ุ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ียังไมไดใช  
ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2561 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ
 (ลานหนวย) (บาท / หุน)  
      11 กรกฎาคม

84.96 - - (84.96) - 4 2561 
 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ NBC-WB 
 

รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิ NBC-WB ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 
2560 มีดังน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 จํานวน    จํานวน   
 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม
 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ
 (พันหนวย / พนับาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,830 1,608  2,273 1,998 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 376 330  1,376 919 
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (128) (112)  (1,890) (1,371) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ (2,078) (1,826)  - - 
ณ วันที่ 30 กันยายน - -  1,759 1,546 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ NBC-W1 

 
ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ NBC-W1 ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ท่ียังไมไดใช  
ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 
ออกสิทธ ิ
ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 
ซื้อหุน 

 
 
 

หมดอาย ุ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ียังไมไดใช  
ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2561 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ
 (ลานหนวย) (บาท / หุน)  
      11 กรกฎาคม

177 - - (177) - 3 2561 
 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 1.25 ลานบาท และ 0.34 ลานบาท ตามลําดับ (2560: 3.89 ลานบาท และ 4.57 
ลานบาท ตามลําดับ) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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13 สวนงานดําเนินงาน 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สิ่งพิมพและโฆษณา  บริการดานการพิมพ  
สื่อการศึกษาและ 

บันเทิง  
สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อ

สมัยใหม  อื่นๆ  รวม 
   วันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
   (ปรับปรุงใหม)      (ปรับปรุงใหม)     (ปรับปรุงใหม) 
 (พันบาท)
รายไดจากลูกคาภายนอก 169,362 152,115 4,786 8,168 13,876 28,116 169,567 200,448 34,402 49,040 391,993 437,887 
รายไดระหวางสวนงาน 22,224 23,044 41,699 35,597 4,241 5,171 1,435 926 11,393 19,397 80,992 84,135 
รายไดอื่น 195 5,009 924 1,075 1,068 3,020 17,587 7,334 4,728 4,109 24,502 20,547 
รวมรายได 191,781  180,168 47,409 44,840 19,185 36,307 188,589 208,708 50,523 72,546 497,487 542,569 
                        

กําไร (ขาดทุน)                   
   ตามสวนงานกอนหัก                  
   ภาษีเงินได (40,316)  (114,460)  (8,295)  (6,182)  (45,417)  7,729  (22,972)  (1,589,803)  6,345  (10,176)  (110,655)  (1,712,892) 
                        

                        
   



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สิ่งพิมพและโฆษณา  บริการดานการพิมพ  
สื่อการศึกษาและ 

บันเทิง  
สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อ

สมัยใหม  อื่นๆ  รวม 
   วันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
   (ปรับปรุงใหม)      (ปรับปรุงใหม)     (ปรับปรุงใหม) 
 (พันบาท)
รายไดจากลูกคาภายนอก 460,009 516,730 28,397 30,862 56,009 88,604 461,047 619,215 139,065 157,218 1,144,527 1,412,629 
รายไดระหวางสวนงาน 68,393 66,852 108,438 121,811 7,198 10,652 2,172 2,548 45,864 61,713 232,065 263,576 
รายไดอื่น 19,056 15,829 2,587 3,018 8,922 9,965 43,353 16,785 12,322 12,275 86,240 57,872 
รวมรายได 547,458  599,411 139,422 155,691 72,129 109,221 506,572 638,548 197,251 231,206 1,462,832 1,734,077 
                        

กําไร (ขาดทุน)                   
   ตามสวนงานกอนหัก                  
   ภาษีเงินได (184,667)  (260,314)  (26,460)  (3,712)  (75,266)  10,645  (31,983)  (1,934,620)  (28,098)  (37,378)  (346,474)  (2,225,379) 
                        

สินทรัพยสวนงาน                  
   ณ วันที่ 30 กันยายน /                  
   31 ธันวาคม 1,037,830  907,349  397,073  589,197  219,238  236,151  1,616,993  2,076,844  -  260,389  3,271,134  4,069,930 
                        

หนี้สินสวนงาน                        
   ณ วันที่ 30 กันยายน /                        
   31 ธันวาคม 1,719,848  2,000,383  11,825  137,452  69,981  38,797  1,767,022  1,705,997  -  52,781  3,568,676  3,935,410 
                        



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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 กระทบยอดกําไรหรือขาดทุนของสวนงานที่รายงาน 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน  2561  2560 
    (ปรับปรุงใหม) 
  (พันบาท) 
กําไรหรือขาดทนุ     
รวมขาดทุนกอนภาษีเงินไดจากสวนงานท่ีรายงาน  (110,655)  (1,712,892) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม    (1,665)    (106) 
ขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได  (112,320)  (1,712,998) 

 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2561  2560 
    (ปรับปรุงใหม) 
  (พันบาท) 
กําไรหรือขาดทนุ     
รวมขาดทุนกอนภาษีเงินไดจากสวนงานท่ีรายงาน  (346,474)  (2,225,379) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม    (1,732)    (57) 
ขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได  (348,206)  (2,225,436) 

 
14 ภาษีเงินได 
 

การรับรูภาษีเงินไดข้ึนอยูกับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูบริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินไดประจําปถัวเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนักท่ีคาดไวสําหรับปทางการเงินเต็มปท่ีใชกับรายไดกอนภาษีของงวดระหวางกาล อัตราภาษีเงินได 
ท่ีแทจริงรวมของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องเปนระยะเวลาเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
คือรอยละ 15.64 และรอยละ 3.74 ตามลําดับ (30 กันยายน 2560:_รอยละ 0.40 และรอยละ 0.19 ตามลําดับ)           
การเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงมีสาเหตุหลักเนื่องจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะสิ้นอายุในป 2561 - 2566
ซึ่งกลุมบริษัทยังมิไดรบัรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากฝายบริหารพิจารณาวายัง
ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว          
และความแตกตางระหวางการรับรูคาใชจายทางบัญชีกับคาใชจายทางภาษีซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับคาเผื่อการปรับมูลคา
สินคาและการตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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15 ขาดทุนตอหุน 
 

 ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 คํานวณจาก
ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวด
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก โดยแสดงการคํานวณดังน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 
   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)
 (พันบาท / พันหุน) 
ขาดทุนทีเ่ปนสวนของผูถือหุนสามัญ       
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (95,041)  (1,545,097)  (63,390)  (842,780)
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 

(ขั้นพ้ืนฐาน) 4,067,970  4,067,848  4,067,970  4,067,848 
        

ขาดทุนตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.023)  (0.380)  (0.016)  (0.207)
 

    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 
   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)
 (พันบาท / พันหุน) 
ขาดทุนทีเ่ปนสวนของผูถือหุนสามัญ      
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (354,355)  (2,027,956)  (501,321)  (918,577)
จํานวนหุนสามญัท่ีออกจําหนาย ณ วันท่ี 1        
   มกราคม 4,067,848  4,067,848  4,067,848  4,067,848 
ผลกระทบจากการใชสิทธิ 43  -  43  - 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 

(ขั้นพ้ืนฐาน) 4,067,891  4,067,848  4,067,891  4,067,848 
        

ขาดทุนตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.087)  (0.499)  (0.123)  (0.226)
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ขาดทุนตอหุนปรับลด 
 

กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (NMG-W3)  และใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย (NMG-WB) มารวมคํานวณเพ่ือหาขาดทุนตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของ
บริการท่ีจะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักใน                 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามและเกาเดือนเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 

16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 

ตารางดังตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลําดับ
ช้ันมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคา
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชี
ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 

 
 

งบการเงินรวม 
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)

30 กันยายน 2561      
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 65,133  65,133  - - 65,133 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 3 3  - - 3 
          

สินทรัพยทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม         

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ -       4,616 
   

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวดัมลูคา      
   ดวยมูลคายุติธรรม      
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 189,125     189,125
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 งบการเงินรวม 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)
31 ธันวาคม 2560      
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเพ่ือคา      
   (ในกองทุนสวนบุคคล) 121,951 -  121,951 - 121,951 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 3 3  - - 3 
        

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวดัมลูคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 203,000     203,000 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 (พันบาท)
30 กันยายน 2561       
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 3 3  - -  3 
          

สินทรัพยทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม         

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ -       4,616 
        

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวดัมลูคา      
   ดวยมูลคายุติธรรม      
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 189,125     189,125
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)

31 ธันวาคม 2560      
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 3 3  - -  3 
         

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวดัมลูคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 203,000     203,000 
 

17 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน     
สัญญาท่ียังไมไดรับรู     
โปรแกรมคอมพิวเตอรและ     
   คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 2,500 - - - 
     
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น     
   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได     
ภายในหน่ึงป 334,431 196,763 40,480 47,568 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 814,485 636,990 46,935 77,107 
หลังจากหาป 528,682 625,357 - - 
รวม 1,677,598 1,459,110 87,415 124,675 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันอื่นๆ        
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช 22,831 1,251 15,203 1,251 
คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทยอยกับ    
   สถาบันการเงิน 85,000 85,000 85,000 85,000 
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 1,649,413 1,650,805 36,733 34,876 
รวม 1,757,244 1,737,056 136,936 121,127 
 
สัญญาที่สําคัญ 

 
ก) บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและบริการเพ่ือเชาสํานักงานรวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกกับบริษัท

ในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดในเวลาท่ีแตกตางกันจนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
บริษัทและบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเงื่อนไข
ในการตออายุสัญญาได 

 
ข) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาซ้ือขาวกับบริษัทตางประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 5 ป โดยเริ่ม

ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเงื่อนไขในการตออายุสัญญาได 

 
ค) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพ่ือรับบริการเก่ียวกับการสงสัญญาณ

โทรทัศนข้ึนสูดาวเทียมหลายฉบับกับบริษัทในประเทศสองแหงเปนระยะเวลา 7 เดือน ถึง 5 ป 11 เดือน 
โดยมีระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาแตกตางกันจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม 
ตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการสําหรับสงสัญญาณโทรทัศนดังกลาวตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายดังกลาวจากสํานักงาน กสทช. เปนจํานวนเงิน 27.53 ลานบาท (2560: 10.67 ลานบาท) 
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ง) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชารับบริการโครงขายโทรทัศนประเภท                
ท่ีใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกเปนระยะเวลา 14 ป 5 เดือน โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 16 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันตองจายคาใชบริการเปนจํานวนเงิน 3.50 ลานบาท ตอเดือน 
ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และจํานวนเงิน 4.72 ลานบาท ตอเดือน ต้ังแต 1 
มิถุนายน 2563 เปนตนไป 

 
จ) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อใชเปนลานจอดรถกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยตกลงชําระคาเชา 

ตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาน้ีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 1 ป โดยจะสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 
 

ฉ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน 
ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ในระหวางป 2560  
ผูใหบริการไดทําบันทึกแนบทายสัญญารับบริการดังกลาว โดยเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดสัญญาจาก     
วันท่ี 30 กันยายน 2564 เปนวันท่ี 30 กันยายน 2566 โดยเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาไมเปลี่ยนแปลง 

 
ช) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน 

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 15 มกราคม 2559 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ในระหวางป 2560  
ผูใหบริการไดทําบันทึกแนบทายสัญญารับบริการดังกลาว โดยเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดสัญญาจาก     
วันท่ี 30 กันยายน 2564 เปนวันท่ี 30 กันยายน 2566 โดยเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาไมเปลี่ยนแปลง 

 
ซ) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง ซึ่งบริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการ

ใชเครื่องหมายการคาแกบริษัทยอยทางออมดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญามีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทยอยทางออมตก
ลงท่ีจะปนสวนรายไดท่ีเกิดจากการใชสิทธิในเครื่องหมายการคาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

 
ฌ) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง ซึ่งบริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการ

นําสัญญานการถายทอดสดการแขงขันกีฬาไปเผยแพรภาพและเสียงผานสถานีโทรทัศนรวมถึงส่ือรูปแบบ
ใหมแกบริษัทยอยทางออมดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญามีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 
ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทยอยทางออมตกลงท่ีจะปนสวนรายได
ท่ีเกิดจากการการขายโฆษณาและผูสนับสนุนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 
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18 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ก) การขายเงินลงทุนในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจําหนาย                
เงินลงทุนในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 42,250,000 หุน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 84.50 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทยอยดังกลาว ในราคาหุนละ 9.645 บาท คิดเปนมูลคา
รวมท้ังส้ิน 407.50 ลานบาท ท้ังน้ี บริษัทไดรับเงินมัดจําจํานวนเงิน 2 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกันตามบันทึก
ขอตกลงซ้ือขายเงินลงทุน เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2561 
 
บริษัทจะแสดงเปนการดําเนินงานท่ียกเลิกแยกตางหากจากการดําเนินงานตอเนื่องสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ท้ังน้ีสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีผลการดําเนินงานของการ
ดําเนินงานท่ียกเลิกในงบการเงินรวมดังน้ี 

 
  2561  2560 
  (พันบาท) 
รายได     20,857  26,988 
คาใชจาย     (47,317)  (30,700) 
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน     (26,460)  (3,712) 
คาใชจายภาษีเงินได  (2,315)  (704) 
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน (สุทธิจากภาษีเงินได)   (28,775)  (4,416) 
     
ขาดทุนตอหุน (บาท)    
ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน  (0.58)  (0.09) 
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  2560  2559
  (พันบาท) 
กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานที่ยกเลิก      
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (2,036)  11,227 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (35)  (1,651) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  3,241  (5,247) 
เงินสดสุทธไิดมาจากการดําเนินงานที่ยกเลิก  1,170  4,329 

 
รายการสินทรัพยและหน้ีสินของการดําเนินงานท่ียกเลิกในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มี
ดังน้ี 

  
        (พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  1,844 
ลูกหนี้การคา 8,363 
รายไดคางรับ 2,195 
สินคาคงเหลือ 17,602 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,320 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 474,064 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15,171 
รวมสินทรัพย 521,559 
  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (66,730)
เจาหน้ีการคา (28,631)
คาใชจายคางจาย (1,616)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (18,545)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (21,720)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (7,911) 
รวมหนี้สิน (145,153) 
  
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิ 376,406 
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ข) การสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัท  เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) ”) เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
 

 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมั ติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยจาก  259.25 ลานบาท  
(แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 170.05 ลานบาท (แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการลดหุนสามัญจํานวน 89,200,714 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท  
 

 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยจํานวน 220.50 ลานบาท จาก 
170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 390.55 ลาน
บาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 390,549,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 1.40 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังส้ิน 308.70 ลานบาท โดยการ
เพิ่มทุนดังกลาวจะนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมบริษัทยอย เพื่อใหมีสภาพคลองมากข้ึนและ
รองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทยอย รวมท้ังการใชเงินทุนสําหรับธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2561 บริษัทยอยดังกลาวไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนจํานวน 195,500,000 หุน จํานวน 273.70 
ลานบาท การเพ่ิมทุนดังกลาวของบริษัทยอยทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทในบริษัทยอยลดลงจาก
รอยละ 71.04 เปนรอยละ 33.05 

 

การลดลงของสัดสวนการลงทุนดังกลาว  ทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยดังกลาว โดย
กลุมบริษัทจะแสดงเปนการดําเนินงานท่ียกเลิกแยกตางหากจากการดําเนินงานตอเนื่องสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี            
31 ธันวาคม 2561 ท้ังน้ีสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีผลการดําเนินงานของ
การดําเนินงานท่ียกเลิกในงบการเงินรวมดังน้ี 
 2561  2560 
  (พันบาท) 
รายได    25,763  66,853 
คาใชจาย    (101,001)  (59,872) 
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน    (75,238)  6,981 
คาใชจายภาษีเงินได (6,074)  (3,323) 
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน (สุทธิจากภาษีเงินได)  (81,312)  3,658 
     

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)   
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน (0.48)  0.02 
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 2561  2560 
  (พันบาท) 
กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานที่ยกเลิก      
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (53,947)  (68,783) 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน  76,134  143,267 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (3,169)  (350) 
เงินสดสุทธไิดมาจากการดําเนินงานที่ยกเลิก  19,018  74,134 

 
รายการสินทรัพยและหน้ีสินของการดําเนินงานท่ียกเลิกในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มี
ดังน้ี 

 (พันบาท)
      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  111,236
      ลูกหนี้การคา 9,088
      สินคาคงเหลือ 16,813
      สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10,964
      สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 5,543
      สินทรัพยไมมีตัวตน 58,631
      สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5,253
      สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,822
      รวมสินทรัพย 219,350
 
      เจาหน้ีการคา (4,588)
      เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น (33,009)
      คาใชจายคางจาย (12,610)
      หนี้สินหมุนเวียนอื่น (5,988)
      ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน (13,613)
      หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (819)
      รวมหนี้สิน (70,627)
 
      มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิ 148,723
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ค) การจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นและการไถถอนหลักประกัน 

 
ในระหวางไตรมาสท่ี 4 ป 2561 ถึงวันท่ีรายงาน บริษัทไดมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนบางรายจํานวนเงินรวม 6.00 ลานบาท และมีการไถถอนหลักประกันท่ีเปน เงิน
ลงทุนในบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 3.85 ลานบาท 
 

ง) การอนุมัติการขายสินทรัพยของบริษัท 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจําหนาย 
ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 10.82 ลานบาท เนื่องจากมีหนังสือแสดง    
ความจํานงท่ีจะซ้ือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาวในราคา 12.0 ลานบาท 
 

19 หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 

 บริษัท บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”) กรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท ตกเปน
จําเลยในคดีอาญาเกี่ยวกับการหม่ินประมาทดวยการโฆษณา ความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และอื่นๆ โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 2,343 ลานบาท ตอมาเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 โจทกไดถอนฟองจําเลยท้ังหมด ซึ่งศาลไดอนุญาตใหถอนฟองและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความแลว 
คดีจึงเปนท่ียุติและถึงท่ีสุดแลว และเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2561 ศาลพิพากษายกคําฟองของโจทกในคดีของบริษัทยอย
ดังกลาว 

 

 บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการฝาฝนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 42.5 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 ศาลจังหวัด         
พระโขนงไดมีคําพิพากษาใหยกฟองบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทท่ีตกเปนจําเลย ท้ังน้ี โจทกยื่นอุทธรณคํา
พิพากษาดังกลาวในเดือนมกราคม 2560 และตอมาไดยื่นคํารองขอถอนอุทธรณในเดือนกุมภาพันธ 2561 ในเดือน
กรกฎาคม 2561 ศาลอุทธรณพิพากษายกคําพิพากษาศาลช้ันตน โดยใหศาลช้ันตนรอผลของคดีถึงท่ีสุดกอนจึงมีคํา
พิพากษาใหมตามรูปคดี ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของเช่ือวา ศาลนาจะอนุญาตใหมีการถอนอุทธรณ
สําหรับบริษัท และจะทําใหคดีนี้ยุติสําหรับบริษัทตามคําพิพากษาของศาลช้ันตน 

  
บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ    
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 51.9 ลานบาท ตอมา เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2561        
ศาลช้ันตนพิพากษาใหยกฟองบริษัท 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาคดีแพงเก่ียวกับการเพิกถอนมติของท่ีประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัทเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 ตอมาบริษัทไดยื่นฎีกาตอศาลในเดือนกรกฎาคม 2560 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 คดีดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมาย                       
ท่ีเกี่ยวของมีความเห็นวา บริษัทไมนาจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และเช่ือวาผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก 
คดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 
เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2561 อดีตพนักงานบริษัทเปนโจทกยื่นฟองบริษัทและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอศาลแรงงาน
กลาง โดยเรียกใหบริษัทชําระเงินเปนจํานวนประมาณ 47.8 ลานบาท  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 คดีดังกลาวอยู
ระหวางการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ดังน้ันบริษัทจึงไมไดบันทึกสํารองผลเสียหายจากคดีดังกลาวใน           
งบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 
20 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลป 2561 
เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงิน
ระหวางกาลป 2561 มีดังน้ี 

 

 2560
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 
 
 

กอนการ
จัดประเภท

ใหม 

การจัด 
ประเภท
ใหม

หลังการจัด
ประเภท
ใหม

กอนการ 
จัดประเภท

ใหม

การจัด
ประเภท
ใหม 

หลังการ 
จัดประเภท

ใหม
 (พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน    
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
ลูกหนี้กรมสรรพากร - 138,465 138,465 - - -
ภาษีซื้อท่ียังไมถึงกําหนดชําระ - 147,237 147,237 - 82,460 82,460
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 285,792 (285,702) 90 82,460 (82,460) -
รายไดรอตัดบัญชี 95,518 (57,450) 38,068 36,884  (36,884) -
รายไดรับลวงหนา - 57,450 57,450 - 36,884 36,884
  - - 
 


