
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

และ 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 







บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 238,968             233,694           26,387             26,768             

เงินลงทุนชัว่คราว 4 92,496               422,376           -                   49,289             

ลกูหนีก้ารค้า 5 276,944             398,049           1,080,910        1,168,239        

รายได้ค้างรับ 3 702,739             790,269           528,782           581,403           

ลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 3 78,060               89,842             1,198,579        927,673           

สินค้าคงเหลอื   9 92,356               136,926           28,468             26,224             

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 361,802             381,310           103,180           111,994           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,843,365         2,452,466        2,966,306        2,891,590        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากทีม่ีข้อจ ากัดในการใช้ 1,250                 862                  -                   -                   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6 23,099               23,156             1,800               1,800               

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                    -                   2,853,374        3,627,879        

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน -                    -                   -                   -                   

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 4 4,019                 7,416               4,019               7,416               

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 8 68,101               75,446             57,566             64,495             

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,339,476         1,485,521        458,034           489,345           

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 76,271               174,142           5,966               7,511               

ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทัศน์ 9 1,014,644         2,574,171        -                   -                   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 102,699             112,053           18,580             21,353             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 181,912             170,997           103,047           119,661           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,811,471         4,623,764        3,502,386        4,339,460        

รวมสินทรัพย์ 4,654,836         7,076,230        6,468,692        7,231,050        

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนีส้ินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 1,222,789         939,431           1,171,585        882,980           

เจ้าหนีก้ารค้า 3 109,366             99,264             1,461,173        1,509,798        

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 3 74,387               26,141             34,655             28,594             

รายได้รอตัดบัญชี 107,118             119,995           38,785             27,729             

ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่

   และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 9 296,381             584,069           -                   -                   
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 132,000             120,000           132,000           120,000           
เงินกูยื้มระยะสัน้ 207,405             160,000           207,405           160,000           

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                    1,066               -                   1,066               

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3 154,123             187,345           414,739           462,397           

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                    50                    -                   -                   

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 213,038             248,669           62,442             68,381             

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,516,607         2,486,030        3,522,784        3,260,945        

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละ

   ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 9 1,125,205         1,130,070        -                   -                   

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 85,625               158,833           85,625             158,833           

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21,613               20,909             -                   -                   

ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนักงาน 135,134             167,253           42,578             47,685             

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 94,970               105,061           71,022             81,904             

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,462,547         1,582,126        199,225           288,422           

รวมหนีส้ิน 3,979,154         4,068,156        3,722,009        3,549,367        

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 2,155,959         2,155,959        2,155,959        2,155,959        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 1,169,694         1,169,694        1,169,694        1,169,694        

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญของบริษัทย่อย 96,939               96,605             -                   -                   

ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้ 10 34,041               30,012             29,627             25,057             

ส ารองการซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้ 10 (91,013)             (91,013)            -                   -                   

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

   จัดสรรแลว้

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 32,700               32,700             32,700             32,700             

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (2,844,215)        (708,950)         (641,293)         302,505           

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ 95                      (4,232)              (4)                     (4,232)              

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 554,200             2,680,775        2,746,683        3,681,683        

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 121,482             327,299           -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 675,682             3,008,074        2,746,683        3,681,683        

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,654,836         7,076,230        6,468,692        7,231,050        

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3 366,944             480,514           93,984             155,838           
รายได้จากการลงทุน 1,886                 5,832               -                   -                   
รายได้อ่ืน 3 18,661               18,025             9,379               7,254               

รวมรำยได้ 387,491             504,371           103,363           163,092           

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการให้บริการ 3 408,153             507,800           45,847             57,304             
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 3 44,552               63,530             25,051             38,262             
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 180,577             218,051           92,539             118,733           
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 7, 9 1,493,770         -                   768,690           -                   
ต้นทุนทางการเงิน 44,274               39,847             31,454             12,324             

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,171,326         829,228           963,581           226,623           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (106)                  (25)                   -                   -                   

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ (1,783,941)        (324,882)         (860,218)         (63,531)            

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (3,317)               20,407             (541)                 11,988             
ขำดทุนส ำหรับงวด (1,787,258)        (304,475)         (860,759)         (51,543)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 952                    (520)                 134                  (520)                 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
   เงินลงทุนเผ่ือขายทีโ่อนไปก าไรหรือขาดทุน 546                    -                   356                  -                   
ภาษีเงินได้ของรายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (300)                  104                  (98)                   104                  
รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 1,198                 (416)                 392                  (416)                 

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน วันที ่30 กันยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้ -                    -                   -                   -                   
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                    -                   -                   -                   

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง -                    -                   -                   -                   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษีเงินได้ 1,198                 (416)                 392                  (416)                 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (1,786,060)        (304,891)         (860,367)         (51,959)            

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (1,616,037)        (280,979)         (860,759)         (51,543)            
   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (171,221)           (23,496)            -                   -                   
ขำดทุนส ำหรับงวด (1,787,258)        (304,475)         (860,759)         (51,543)            

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (1,615,072)        (281,305)         (860,367)         (51,959)            
   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (170,988)           (23,586)            -                   -                   
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (1,786,060)        (304,891)         (860,367)         (51,959)            

ขำดทุนต่อหุ้น (บาท) 13
ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน (0.397)               (0.069)              (0.212)              (0.013)              
ขาดทุนต่อหุน้ขัน้ปรับลด (0.397)               (0.069)              (0.212)              (0.013)              

วันที ่30 กันยายน วันที ่30 กันยายน

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 3
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,305,374         1,618,879        330,250           542,892           
รายได้จากการลงทุน 7 7,891                 18,312             14,825             103,364           
รายได้อ่ืน 49,981               47,722             26,784             20,568             

รวมรำยได้ 1,363,246         1,684,913        371,859           666,824           

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการให้บริการ 3 1,347,165         1,518,344        138,154           178,068           
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 3 174,507             169,251           72,227             95,710             
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 551,510             526,514           252,180           309,974           
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 7, 9 1,493,770         -                   768,690           -                   
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ -                    204,445           -                   -                   
ต้นทุนทางการเงิน 128,928             108,461           82,690             24,875             

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,695,880         2,527,015        1,313,941        608,627           

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6 (57)                    1,133               -                   -                   

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (2,332,691)        (840,969)         (942,082)         58,197             

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 12 (8,966)               120,364           (1,716)              7,780               
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (2,341,657)        (720,605)         (943,798)         65,977             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 4 702                    (773)                 (251)                 (773)                 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
   เงินลงทุนเผ่ือขายทีโ่อนไปก าไรหรือขาดทุน 4 4,757                 (363)                 5,536               (363)                 
ภาษีเงินได้ของรายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,092)               227                  (1,057)              227                  
รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 4,367                 (909)                 4,228               (909)                 

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน วันที ่30 กันยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
   ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้ (111)                  (11,968)            -                   (3,063)              
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                    2,394               -                   613                  

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (111)                  (9,574)              -                   (2,450)              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษีเงินได้ 4,256                 (10,483)            4,228               (3,359)              
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (2,337,401)        (731,088)         (939,570)         62,618             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (2,135,165)        (622,757)         (943,798)         65,977             
   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (206,492)           (97,848)            -                   -                   
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (2,341,657)        (720,605)         (943,798)         65,977             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (2,130,938)        (630,400)         (939,570)         62,618             
   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (206,463)           (100,688)         -                   -                   
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (2,337,401)        (731,088)         (939,570)         62,618             

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 13
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน (0.525)               (0.153)              (0.232)              0.016               
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้ปรับลด (0.525)               (0.153)              (0.232)              0.015               

วันที ่30 กันยายน วันที ่30 กันยายน

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส ารองการซื้อ ยังไม่ได้ รวมส่วน ส่วนได้เสีย
ทีอ่อกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทนุส ารอง จัดสรร ของผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ของบริษัทย่อย ทีจ่ะซื้อหุ้น ทีจ่ะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) เงินลงทนุเผ่ือขาย ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2559 2,155,849 1,169,345 95,398 18,665 (91,013) 32,700 522,640 (4,250) 3,899,334 455,017 4,354,351 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น
   หุ้นทนุออกใหต้ามสิทธิ 110 349 -              (251) -                      -            -                -                       208 -               208 
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเปน็เกณฑ์ 10 -              -              -              5,612 -                      -            -                -                       5,612 268 5,880 
   เพ่ิมหุ้นสามัญของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย -              -              -              -                      -                      -            -                -                       -               8,500 8,500 
   เงินปนัผลใหผู้้ถือหุ้นของบริษัท -              -              -              -                      -                      -            (122,026) -                       (122,026) -               (122,026)
   เงินปนัผลจ่ายใหส้่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย -              -              -              -                      -                      -            -                -                       -               (16,985) (16,985)
   รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น 110 349 -              5,361 -                      -            (122,026) -                       (116,206) (8,217) (124,423)

   การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
   การได้มาซึ่งส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม
      โดยอ านาจควบคุมไม่เปลีย่นแปลง 7 -              -              1,121 (135) -                      -            -                -                       986 11,087 12,073 
   รวมการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -              -              1,121 (135) -                      -            -                -                       986 11,087 12,073 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถือหุ้น 110 349 1,121 5,226 -                      -            (122,026) -                       (115,220) 2,870 (112,350)

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก าไรหรือขาดทนุ -              -              -              -                      -                      -            (622,757) -                       (622,757) (97,848) (720,605)
     ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -              -              -              -                      -                      -            (6,734) (909) (7,643) (2,840) (10,483)
รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -              -              -                      -                      -            (629,491) (909) (630,400) (100,688) (731,088)

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -              -              -              -                      -                      3,300 (3,300) -                       -               -               -               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2559 2,155,959 1,169,694 96,519 23,891 (91,013) 36,000 (232,177) (5,159) 3,153,714 357,199 3,510,913 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส ารองการซื้อ รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทนุส ารอง ของผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ของบริษัทย่อย ทีจ่ะซื้อหุ้น ทีจ่ะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทนุสะสม เงินลงทนุเผ่ือขาย ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2560

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใชหุ้้นเปน็เกณฑ์ 10 -            -            -              4,082 -                      -              -                -                      4,082 (195) 3,887 

   เงินปนัผลจ่ายใหส้่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย -            -            -              -                      -                      -              -                -                      -              (2,712)         (2,712)         

   รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น -            -            -              4,082 -                      -              -                -                      4,082 (2,907) 1,175 

   การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

   การได้มาซึ่งส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม

      โดยอ านาจควบคุมไม่เปลีย่นแปลง 7 -            -            334 (53) -                      -              -                -                      281 3,553 3,834 

   รวมการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -            -            334 (53) -                      -              -                -                      281 3,553 3,834 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถือหุ้น -            -            334 4,029 -                      -              -                -                      4,363 646 5,009 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก าไรหรือขาดทนุ -            -            -              -                      -                      -              (2,135,165) -                      (2,135,165) (206,492) (2,341,657)

     ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -            -            -              -                      -                      -              (100)              4,327 4,227 29               4,256 

รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -            -            -              -                      -                      -              (2,135,265) 4,327 (2,130,938) (206,463) (2,337,401)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2560 2,155,959 1,169,694 96,939 34,041 (91,013) 32,700 (2,844,215) 95 554,200 121,482 675,682 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม

ขาดทนุสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ

ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 110 349 (251) -                  -                  -                        208 

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 10 -                  -                  4,926 -                  -                  -                        4,926 

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท -                  -                  -                  -                  (122,026) -                        (122,026)

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 110 349 4,675 -                  (122,026) -                        (116,892)

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 110 349 4,675 -                  (122,026) -                        (116,892)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก าไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  65,977 -                        65,977 

     ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  (2,450)             (909) (3,359)

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  63,527 (909) 62,618 

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                  -                  -                  3,300 (3,300) -                        -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 2,155,959 1,169,694 19,186 36,000 453,459 (5,159) 3,829,139 

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ

ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เงินลงทุนเผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 10 -                  -                  4,570 -                  -                  -                        4,570 

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                  -                  4,570 -                  -                  -                        4,570 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  4,570 -                  -                  -                        4,570 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก าไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  (943,798) -                        (943,798)

     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  4,228 4,228 

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  (943,798) 4,228 (939,570)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 2,155,959 1,169,694 29,627 32,700 (641,293) (4) 2,746,683 

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (2,341,657) (720,605) (943,798) 65,977 

ปรับรายการที่กระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 8,966 (120,364) 1,716 (7,780)

ต้นทุนทางการเงิน 128,928 108,461 82,690 24,875 

ค่าเสื่อมราคา 135,975 152,896 33,926 37,742 

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 101,692 87,133 2,598 5,000 

ค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 156,517 157,170 -                  -                  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,493,770 -                  768,690          -                  

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (35,190) (15,213) (6,027) (6,685)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 3,887 5,880 4,570 4,926 

ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ (313) -                  (98) -                  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน -                  2,950 -                  2,950 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (1,774) (545) (550) (24)

ก าไรจากการจ าหน่ายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล (938) -                  -                  -                  

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 5,914 (363) 5,914 (363)

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -                  1,981 3,698 

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   (สุทธิจากภาษีเงินได้) 57 (1,133) -                  -                  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,942 10,056 10 5,729 

กลับรายการค่าเผ่ือสินค้ารับคืน (3,452) (1,800) (2,336) (679)

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 2,013 170,592 -                  (20)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 861 -                  -                  -                  

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (450) 4 (12) 169 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 2,110 -                  2,110 -                  

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 10,346 5,113 -                  4,898 

รายได้จากการลงทุน (7,891) (18,312) (14,825) (103,364)

(338,687) (178,080) (63,441) 37,049 

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน
ลูกหนี้การค้า 121,760 165,455 88,800 (29,243)
รายได้ค้างรับ 87,530 (93,798) 52,621 (97,678)
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 11,390 (29,461) (273,389) (738,865)
สินค้าคงเหลือ 34,117 46,627 (2,244) 41,517 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 13,524 (73,925) 2,569 (13,617)
เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช้ (388) 2,073 -                  -                  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 61 (497) 2,234 (980)
เจ้าหนี้การค้า 14,557 (26,909) (48,625) 162,060 
เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 50,826 2,204 6,493 (24,533)
รายได้รอตัดบัญชี (17,606) 10,874 6,327 (5,031)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (32,962) 16,452 (47,553) 32,024 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (35,631) 11,261 (5,939) 7,102 
ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน -                  (1,661) -                  (140)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (10,091) (18,264) (10,882) (14,126)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด าเนินงาน (101,600) (167,649) (293,029) (644,461)
ภาษีเงินได้จ่ายออก (53,180) (51,509) (15,242) (15,878)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน 47,032 47,351 35,543 30,034 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (107,748) (171,807) (272,728) (630,305)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 2,768 363 2,768 363 
เงินลงทุนชั่วคราว 195,731 483,358 -                  -                  
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล 88,985 -                  -                  -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล (177,322) -                  -                  -                  
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอ่ืน 1,258,785 869,314 413,937 82,027 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อตราสารหนี้ของกิจการอ่ืน (1,033,100) (843,700) (364,000) (82,000)
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 8,710 -                  8,710 -                  
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 900 1,163 90 294 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์ (5,753) (20,505) (1,834) (10,756)
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อลิขสิทธิ์รายการ (69,945) (154,252) -                  -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (16,860) (5,939) (1,120) (543)
จ่ายช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (323,800) (647,600) -                  -                  
เงินปันผลรับ 24 -                  14,812 103,341 
ดอกเบี้ยรับ 5,838 20,856 13 23 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (65,039) (296,942) 73,376 92,749 

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของใน

   บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม 3,834 12,073 3,834 12,073 

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ -                  208 -                  208 

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -                  8,500 -                  -                  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 288,505 432,749 293,752 451,729 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 180,000 -                  180,000 -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะสั้น (130,000) -                  (130,000) -                  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                  300,000 -                  300,000 

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (60,000) -                  (60,000) -                  

เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน (1,072) (1,504) (1,072) (1,504)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2,000) (1,500) (2,000) (1,500)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -                  -                  (76,500)
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท -                  (122,026) -                  (122,026)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (2,712) (16,985) -                  -                  
ดอกเบี้ยจ่าย (98,494) (35,636) (85,543) (23,095)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 178,061 575,879 198,971 539,385 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 5,274 107,130 (381) 1,829 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 233,694 207,525 26,768 17,758 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 238,968 314,655 26,387 19,587 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ 339 2,390 6,878 9,030 
เจ้าหนี้ค่าซื้อลิขสิทธิ์รายการ 17,632 26,038 -                  -                  

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 605 5,388 -                  294 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 1,421,586 1,691,164 -                  -                  

การแลกเปลี่ยนบริการด้วยสินทรัพย์ 8,785 43,650 8,785 21,688 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

3 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
4 เงินลงทุนอื่น 
5 ลูกหน้ีการค้า 

6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
9 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 
10 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
11 ส่วนงานด าเนินงาน 
12 ภาษีเงินได้ 
13 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
14 เครื่องมือทางการเงิน 
15 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
16 เรื่องอื่นๆ 
17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
18 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
 
1 ข้อมูลทั่วไป  
 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ ๊ป จ ากัด (มหาชน)  “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ 

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

 
 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531 
 
 บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร 

และอื่น  ๆ
 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัต ิ
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิช าชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  

 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูล 
ที่เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดังน้ันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง
ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2560 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ  
ต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทหรือบริษัท 

 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ที่ปรับปรุงใหม่ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 17 

 
(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเ งินที่ใช้ในการด าเนินงานของ 

บริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
 ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิ จารณญาณ 

การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวน
เงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 

 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัท และแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู้ประเมิน
มูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

 
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสั งเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา  
กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่ารวมถึง  
การจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 
 
การวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท 
 
เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังน้ี 
 
 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ

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

สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ

สังเกตได้) 
 

หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม     
ที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดที่มีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุข้อ 14 เครื่องมือทางการเงิน 
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 การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นจ านวน 2,341.66  
ล้านบาท และ 943.80 ล้านบาท ตามล าดับ (2559: ขาดทุนสุทธิ 720.61  ล้านบาท และก าไรสุทธิ 65.98 ล้านบาท 
ตามล าดับ) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 673.24 
ล้านบาท และ 556.48 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2559: 33.56 ล้านบาท และ 369.36 ล้านบาท ตามล าดับ) 
และ กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมจ านวน 2,844.22 ล้านบาท และ 641.29 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 
2559: ขาดทุนสะสม 708.95 ล้านบาท และก าไรสะสม  302.51 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท โดยมีแผนงานการผนึกก าลังร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มเพื่อขยายส่วนงานดิจิทัล และแผนการยกเลิกส่วนงานที่
ไม่ก่อให้เกิดก าไร รวมถึงแผนงานและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การลดอัตราก าลังคนให้เหมาะสม การลด
พื้นที่ส านักงานที่เกินความจ าเป็น การลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงการบริหารจัดการการขนส่ง การลดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารอื่นๆ และจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากบุคคลภายนอก เพื่อปรับปรุงฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
กระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้นโยบายและวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมถึงการจัดตาราง
การจ่ายช าระหน้ีใหม่ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการจัดท างบการเงินตามข้อสมมติทางบัญชีที่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองต่อไปมีความเหมาะสม ดังน้ัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวม
รายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหน้ีสินใหม่ ซึ่งอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษัท
และบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

 
3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท       
หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

22 

ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง    ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
 /สัญชำติ  
ผู้บริหารส าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะ
ท าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) 

บริษัทย่อยทางอ้อม   
มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เป็นมหาวทิยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จ ากัด รับโอนใบอนุญาต 
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
   จ ากัด  

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทaเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.74 และมีกรรมการร่วมกัน 

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษัท ไทย พอร์ทัล จ ากัด  ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน โดยบริษัท คมชัดลึก มีเดีย 

จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 19.00 
 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายได้จากการขายและการให้บริการ ราคาซื้อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ต้นทุนขายและการให้บริการ อัตราต้นทุนปันส่วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
    ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด 
ขายอุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
ซื้ออุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
รายได้อื่น ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและ ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
สรุปได้ดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทำงอ้อม        
รายได้จากการขายและการให้บริการ -  -  83,443  141,635 
ต้นทุนขายและการให้บริการ -  -  9,985  12,051 
ขายอุปกรณ์ -  -  8  - 
ซื้ออุปกรณ์ -  -  5  236 
รายได้อื่น -  -  4,617  3,923 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและ        
   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร -  -  2,991  3,006 
        
บริษัทร่วม        
รายได้จากการให้บริการ 1,181  1,268  31  31 
        
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
   เงินเดือนและค่าแรง 10,056  18,569  4,286  8,470 
   โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 636  1,039  216  302 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 10,692  19,608  4,502  8,772 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทำงอ้อม        
รายได้จากการขายและการให้บริการ -  -  280,762  454,422 
ต้นทุนขายและการให้บริการ -  -  20,545  28,976 
ขายอุปกรณ์ -  -  9  1,436 
ซื้ออุปกรณ์ -  -  37  1,013 
เงินปันผลรับ -  -  14,788  103,341 
รายได้อื่น -  -  11,014  11,801 
ต้นทนุในการจัดจ าหน่ายและ        
   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร -  -  8,977  8,940 
        
บริษัทร่วม        
รายได้จากการให้บริการ 3,456  3,832  92  92 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
   เงินเดือนและค่าแรง 31,914  57,108  12,739  26,410 
   โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 1,981  3,152  648  905 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 33,895  60,260  13,387  27,315 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  978,574  1,014,960 
บริษัทร่วม 192  231  11  11 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 67  67  -  - 
 259  298  978,585  1,014,971 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 
สุทธิ 192  231  978,585  1,014,971 

        
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ        

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน -  -  -  - 

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน -  -  -  - 

 
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  70,927  65,488 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  1,160,141  887,353 
บริษัทร่วม 222  349  -  - 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 17,345  17,345  -  - 
 17,567  17,694  1,160,141  887,353 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (17,345)  (17,345)  -  - 
สุทธิ 222  349  1,160,141  887,353 

        
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ        

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน -  -  -  - 

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน -  -  -  - 

 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  1,451,985  1,495,243 
บริษัทร่วม -  8  -  - 
รวม -  8  1,451,985  1,495,243 

 
เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  25,668  24,862 
บริษัทร่วม 2  12  -  - 
รวม 2  12  25,668  24,862 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย -  -  352,397  399,703 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการ สนับสนุน
การด าเนินงาน การตลาดและงานด้านอ่ืนๆ โดยบริษัทจะได้รับค่าบริการตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง เพื่อเช่าพื้นที่และบริการที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทตกลงที่จะช าระค่าเช่าและ
บริการตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อให้เช่าพื้นที่และบริการที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทย่อยและ
บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวตกลงทีจ่ะช าระค่าเช่าและบริการตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา 

 
4 เงินลงทุนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงนิลงทุนชั่วคราว        
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 3,047  3,630  -  - 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน -  195,148  -  - 
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า -  223,598  -  49,289 
ตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย        
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 89,449  -  -  - 
 92,496  422,376  -  49,289 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3  2,800  3  2,800 
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการ        
   ของตลาด 4,016  4,616  4,016  4,616 
 4,019  7,416  4,019  7,416 
        
รวม 96,515  429,792  4,019  56,705 

 
ในระหว่างไตรมาส 1 และ 2 ปี 2560 บริษัทย่อย 2 แห่งได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล โดยจ้างบริษัทบริหารสินทรัพย์
อิสระในประเทศ กองทุนส่วนบุคคลน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารเงินสดของบริษัทย่อยดังกล่าว  โดยลงทุนใน        
ตราสารทุนและตราสารหน้ีตามสภาวการณ์ที่เหมาะสมกับตลาดทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่า
รวมเป็นจ านวนเงิน 121.77 ล้านบาท (รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 30.24 ล้านบาท) 
 
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ของตราสารทุนและตราสารหน้ี    
ที่อยู่ในความต้องการตลาดมีดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว        
หลักทรัพย์เพือ่ค้ำ        
ณ วันที่ 1 มกราคม 223,598  25,069  49,289  3 
ซื้อระหว่างงวด 346,900  843,700  105,000  82,000 
ขายระหว่างงวด (331,046)  (868,769)  (113,781)  (82,003) 
โอนระหว่างงวด (239,765)  -  (40,606)  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 313  -  98  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน -  -  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

หลักทรัพย์เผือ่ขำย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
ซื้อระหว่างงวด 686,200  -  259,000  - 
ขายระหว่างงวด (925,965)  -  (299,606)  - 
โอนระหว่างงวด 239,765  -  40,606  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน -  -  -  - 

        
หลักทรัพย์เผือ่ขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล)        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
ซื้อระหว่างงวด 177,322  -  -  - 
ขายระหว่างงวด (88,047)  -  -  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 174  -  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 89,449  -  -  - 

        
เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
หลักทรัพย์เผือ่ขำย        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2,800  2,776  2,800  2,776 
ขายระหว่างงวด (8,082)  -  (8,082)  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 5,285  (1,136)  5,285  (1,136) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 3  1,640  3  1,640 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  3 259  298  978,585  1,014,971 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  344,843  471,982  137,786  192,923 
รวม  345,102  472,280  1,116,371  1,207,894 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (62,854)  (65,475)  (32,516)  (34,374) 
      คา่เผื่อสินค้ารับคืน  (5,304)  (8,756)  (2,945)  (5,281) 
สุทธิ  276,944  398,049  1,080,910  1,168,239 

         
  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ        
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 1,094  2,292  187  681 

   งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2,797  10,562  865  6,196 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้า มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 192  231  85,181  164,711 
เกินก าหนดช าระ:        

น้อยกว่า 3 เดือน -  -  127,667  45,935 
3 - 6 เดือน -  -  62,612  115,356 
6 - 12 เดือน -  -  165,085  167,921 
มากกว่า 12  เดือน 67  67  538,040  521,048 

 259  298  978,585  1,014,971 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 
 192  231  978,585  1,014,971 

        
บุคคลหรอืกิจกำรอื่นๆ        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 179,989  214,457  60,049  77,667 
เกินก าหนดช าระ:        

น้อยกว่า 3 เดือน 77,391  158,507  33,524  58,195 
3 - 6 เดือน 4,828  22,011  1,683  15,460 
6 - 12 เดือน 8,349  10,061  3,545  6,531 
มากกว่า 12  เดือน 74,286  66,946  38,985  35,070 

 344,843  471,982  137,786  192,923 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (62,787)  (65,408)  (32,516)  (34,374) 

ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (5,304)  (8,756)  (2,945)  (5,281) 
 276,752  397,818  102,325  153,268 

        
สุทธิ 276,944  398,049  1,080,910  1,168,239 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 90 วัน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 23,156  22,076  1,800  1,800 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน    

ในบริษัทร่วม (57)  1,133  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 23,099  23,209  1,800  1,800 

 
 ไม่มีการซื้อและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2560 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
  สัดส่วนความเป็น     มูลค่าตาม  เงินปันผลรับส าหรับงวด 
บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ เจ้าของ ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่

  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
  2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  23,099  23,156  -  - 

 
บริษัทร่วมดังกล่าวด าเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ันจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สัดส่วนความเป็น         เงินปันผลรับส าหรับงวด 
บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ เจ้าของ ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่

  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
  2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น 
อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด 

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

 
บริษัทร่วมดังกล่าวด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ันจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,627,879  2,993,311 
เพิ่มขึ้น -  76,500 
ค่าเผื่อการด้อยค่า (768,690)  - 
จ าหน่าย (5,815)  (15,771) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2,853,374  3,054,040 

 
การจ าหน่ายส่วนได้เสียบางส่วนในบริษัทย่อยโดยอ านาจการควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 

 
ในระหว่างไตรมาส 1 และ 2 ปี 2560 บริษัทได้ขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)”) ออกไปร้อยละ 1.31 เป็นเงินสดจ านวน 3.83 ล้านบาท ท าให้ส่วนได้เสีย
ลดลงจากร้อยละ 72.35 เป็นร้อยละ 71.04 โดยที่อ านาจการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เปล่ียนแปลง มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ขาย มีจ านวน 267.79 
ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 3.50 ล้านบาท กลุ่มบริษัทและ
บริษัทรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 0.33 ล้านบาท และ 1.98 ล้านบาท ใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้า
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามล าดับ 
 
การปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อย 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน)”) เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทย่อยดังกล่าวมีมติปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทย่อย”) เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทย่อย รวมทั้งมี
แผนงานและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าธุรกิจโดยพันธมิตร
ร่วมในการลงทุน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค  าประกัน 
 
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทได้น าเงินลงทุนในบริษัทย่อยหลายแห่งไปจ าน าเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลและสถาบันการเงินหลายแห่ง ดังน้ี 
 
บริษัทย่อย จ านวนหุ้น 

 (หุ้น) 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 350,487,666 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 97,342,000 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 249,970 
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด 149,900,002 
บริษัท เนชั่น ยู จ ากัด 10,000,000 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 42,250,000 
 
เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด”)  
เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 และก าไรสะสม เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 17.50 ล้านบาท  
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 

ทุนช าระแล้ว 
 

ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  
เงินปันผลรับส าหรับงวด 
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่

  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้       
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศน์ 
รายการวิทยุ และ
ให้บริการโฆษณาผ่าน        
สื่อโทรทัศน์ วิทยุและ         
สื่อรูปแบบใหม่ 

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

บริษัท เนชั่น อินเตอร์     
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จ ากัด (มหาชน) 

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

71.04 72.35  170,048 170,048  316,377  322,192  -  -  316,377  322,192  -  2,862 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด 

ผลิตและจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ดิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 
 

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



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

38 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 

ทุนช าระแล้ว 
 

ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  
เงินปันผลรับส าหรับงวด 
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่

  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด จัดส่งหนงัสือพิมพ์และ

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

บริษัท คมชัดลกึ มีเดีย 
จ ากัด 

ผลิตและจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ดิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 

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

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จ ากัด 

ผลิตและจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ดิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 

99.99 99.99  25,000 25,000  25,000  25,000  -  -  25,000  25,000  -  48,750 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส    
บรอดแคสติ้ง จ ากัด 

ผลิตรายการโทรทัศน์ และ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์ 

99.93 99.93  1,500,000 1,500,000  1,499,000  1,499,000  768,690  -  730,310  1,499,000  -  - 

บริษัท เนชั่น ย ูจ ากัด จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน
และอบรมทางด้านวิชาการ 

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

บริษัท ดับบลิวพีเอส     
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ผลิตหนังสือพิมพ์และ
หนังสือต่างๆและการ
ให้บริการการพิมพ์ 

84.50 84.50  500,000 500,000  422,500  422,500  -  -  422,500  422,500  14,788  21,125 

รวม        3,758,456  3,764,271  905,082  136,392  2,853,374  3,627,879  14,788  103,341 

 
บริษัทย่อยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ันจึงไม่มีราคาที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ยกเว้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560    
มีราคาปิดอยู่ที่  1.51 บาท และ 1.56 บาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2559: 1.82 บาท และ 1.57 บาท ตามล าดับ)      
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเท่ ากับ 577.66 ล้านบาท และ 188.46 ล้านบาท ตามล าดับ  
(31 ธันวาคม 2559: 696.25 ล้านบาท และ 193.16 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
การพิจารณาการด้อยค่า 
 
ผู้บริหารของบริษัทได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง โดยประมาณการตามแผนการด าเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งค านวณจากวิธีต้นทุนถัว
เฉล่ียถ่วงน้ าหนักของเงินทุน 
 
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 1: เงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด        
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจ านวน 40 ล้านบาท            
จึงบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 40 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2560  
 
ข้อสมมตทิี่ส าคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดังน้ี  
 

ข้อสมมติส ำคัญ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559 

อัตราคิดลด ร้อยละ 9.37  ร้อยละ 9.10 
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) ร้อยละ 0.00  ร้อยละ 0.00 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 2: เงินลงทุนในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพย์ที่ เกิดให้เกิดเงินสด     
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจึงบันทึกกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 40 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2560  
 
ข้อสมมตทิีส่ าคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดังน้ี  
 

ข้อสมมติส ำคัญ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559 

อัตราคิดลด ร้อยละ 9.35  ร้อยละ 9.10 
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) ร้อยละ 0.00  ร้อยละ 0.00 
 

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 3: เงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด มูลค่า
ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจ านวน 768.69 ล้านบาท จึงบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 768.69 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560  
 
ข้อสมมตทิีส่ าคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดังน้ี  
 

ข้อสมมติส ำคัญ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559 

อัตราคิดลด ร้อยละ 12.08  ร้อยละ 9.51 
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) ร้อยละ 3.00  ร้อยละ 3.00 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 12 - 30 ปี 
ซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เก่ียวเน่ืองกันและมีกระแสเงินสดที่ เป็นสกุลเงินเดียวกัน ปรับปรุงด้วยความเสี่ยงส่วน
เพิ่มที่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนทั่วไปและความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของ  
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
 
ข้อสมมติเหล่าน้ีมาจากดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่ เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหากมีการ
เปล่ียนแปลงของข้อมูล หรือมีข้อมูลใหม่ที่ชัดเจนขึ้น อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของข้อสมมติ 
และอัตราคิดลดที่จะน ามาใช้ในการค านวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดตลอดจนความอ่อนไหวของ
ข้อสมมติต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 

8 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 

 ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทได้มีการจ าหน่ายอาคารชุดและส่วนปรับปรุงมูลค่าสุทธิ
ทางบัญชีจ านวน 10.82 ล้านบาท ไม่มีรายการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีสาระส าคัญอื่น
ระหว่างงวด 

 

9 ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ 
 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด”) เป็นผู้ชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อ  
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
คมชัดปกติ ในราคาประมูลรวม 2,200 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ (“ใบอนุญาต”) โดยแยกช าระ ดังน้ี 

 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต่ าจ านวน 380 ล้านบาท แบ่งช าระ 4 งวด ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่

ได้รับใบอนุญาตตามเง่ือนไขที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก าหนด  

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ าจ านวน 1,820 ล้านบาท แบ่งช าระ 6 งวด ภายใน 5 ปี     
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามเง่ือนไขที ่กสทช. ก าหนด 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
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บริษัทย่อยดังกล่าวได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่หน่ึงจ านวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลขั้นต่ า และ             
ร้อยละ 10 ของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและสุทธิ              
จากเงินประกันการประมูลจ านวน 38 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556) และได้วางหนังสือค้ าประกันจากสถาบัน
การเงินเพื่อค้ าประกันการช าระเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่ เหลือจ านวน 1,828 ล้านบาท ให้กับ กสทช. เม่ือวันที่                   
7 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะช าระเป็นรายปีตามจ านวนเงินที่ระบุในสัญญาสิ้นสุดวันที่                     
25 เมษายน 2562 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หนังสือค้ าประกันดังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 929 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 
1,130 ล้านบาท) 

 
บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด”) เป็นผู้ชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ในราคา
ประมูลรวม 1,338 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวจะต้องช าระค่าธรรมเนียม                        
ใบอนุญาต โดยแยกช าระ ดังน้ี 

 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต่ าจ านวน 220 ล้านบาท แบ่งช าระ 4 งวด ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่

ได้รับใบอนุญาตตามเง่ือนไขที่ กสทช. ก าหนด 
2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ าจ านวน 1 ,118 ล้านบาท แบ่งช าระ 6 งวด ภายใน 5 ปี    

นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามเง่ือนไขที่ กสทช. ก าหนด 
 

บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่หน่ึงจ านวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลขั้นต่ า 
และร้อยละ 10 ของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199.80 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
สุทธิจากเงินประกันการประมูลจ านวน 22 ล้านบาท เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2556) และได้วางหนังสือค้ าประกันจาก
สถาบันการเงินเพื่อค้ าประกันการช าระเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจ านวน 1,116.20 ล้านบาท ให้กับ กสทช.      
เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะช าระเป็นรายปีตามจ านวนเงินที่ระบุในสัญญาสิ้นสุดวันที่        
25 เมษายน 2562 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หนังสือค้ าประกันดังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 570 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 692.80 
ล้านบาท) 

 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิ จิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  เม่ือวันที่  25 เมษายน 2557                     
โดยมีระยะเวลา 15 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 
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เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกค าสั่งตามมาตรา 44 เรื่อง มาตรการส่งเสริม
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรายใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่สี่
เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดเริ่มแรก แจ้งเป็นหนังสือไปยัง กสทช. ล่วงหน้าก่อน  
วันครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ในกรณีที่ กสทช. พิจารณาแล้วเห็นเป็น
การสมควรก็ให้ผู้รับใบอนุญาตรายน้ันช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในค าสั่งน้ี ซึ่งก าหนดให้ขยายการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือ ในระหว่าง
ปี 2560 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับหนังสือจาก กสทช. เห็นชอบให้บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในบัญชีท้ายค าสั่งดังกล่าว 

 
รายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมให้กับส านักงาน กสทช. มีดังน้ี 

 
 (ล้านบาท) 
งวดท่ี 1 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล) 593.8 
งวดท่ี 2 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 473.8 
งวดท่ี 3 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 647.6 
งวดท่ี 4 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 323.8 
งวดท่ี 5 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 323.8 
งวดท่ี 6 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา 5 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 293.8 
งวดท่ี 7 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา 6 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 293.8 
งวดท่ี 8 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา 7 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 293.8 
งวดท่ี 9 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา 8 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 293.8 
รวม 3,538.0 

 
การพิจารณาการด้อยค่า 
  

ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับใบอนุญาต โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ จนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
โดยประมาณการตามแผนการด าเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งค านวณจากวิธีต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของเงินทุน 
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ข้อสมมตทิีส่ าคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ มีดังน้ี 
 

ข้อสมมติส ำคัญ งบกำรเงินรวม 
 30 กันยายน 2560  31 ธันวาคม 2559 

อัตราคิดลด ร้อยละ 12.08  ร้อยละ 9.51 
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) ร้อยละ 3.00  ร้อยละ 3.00 

 

อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษี เงินได้ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 12 ปี            
ซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เก่ียวเน่ืองกันและมีกระแสเงินสดที่เป็นสกุลเงินเดียวกัน ปรับปรุงด้วยความเสี่ยงส่วน
เพิ่มที่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนทั่วไปและความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

 

ข้อสมมติเหล่าน้ีมาจากดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยหากมีการเปล่ียนแปลงของข้อมูล หรือมีข้อมูลใหม่ที่ชัดเจนขึ้น อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงของข้อสมมติ และอัตราคิดลดที่จะน ามาใช้ในการค านวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ตลอดจนความอ่อนไหวของข้อสมมติต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

 

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 1: ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ในหมวดหมู่ทั่วไป 
แบบความคมชัดปกติ 

 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด จนถึงวันที่ใบอนุญาต
หมดอายุ มูลค่าตามบัญชีหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ดังน้ันกลุ่มบริษัทจึงรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ดังน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ    
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 842,270  - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,960  - 
สินค้าคงเหลือ 8,440  - 
อุปกรณ์ 9,700  - 
รวม 926,370  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 2: ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ในหมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระ 

 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด จนถึงวันที่ใบอนุญาต
หมดอายุ มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ดังน้ันกลุ่มบริษัทจึงรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ    
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 560,740  - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,660  - 
รวม 567,400  - 

 

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายแก่ กสทช. ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ        
31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 30 กันยายน 2560  31 ธันวาคม 2559 
 มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบัน  มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบัน 
 ของจ านวนเงิน    ของจ านวนเงิน  ของจ านวนเงิน    ของจ านวนเงิน 
 ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  ที่ต้องจ่าย  ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  ที่ต้องจ่าย 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 323,800  27,419  296,381  647,600  63,531  584,069 
ครบก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี            
   แต่ไม่เกินห้าปี 1,175,200  49,995  1,125,205  1,175,200  45,130  1,130,070 
รวม 1,499,000  77,414  1,421,586  1,822,800  108,661  1,714,139 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
 

NMG-WB 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จ านวน 82,387,015 หน่วย 

 
บริษัทได้ให้สิทธิดังกล่าวเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้แจ้งเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

 
NINE-WA 

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ ่ง (“บริษัท เนชั ่น อินเตอร์เนชั ่นแนล                          
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)”) เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติการออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
จ านวน 4,250,000 หน่วย 
 
บริษัทย่อยได้ให้สิทธิดังกล่าวเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทย่อยได้แจ้งเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ 
ในการใช้สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
 
NBC-WB 

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)”) เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
ดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จ านวน 8,798,905 หน่วย 

 
บริษัทย่อยได้ให้สิทธิดังกล่าวเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทย่อยได้แจ้งเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ 
ในการใช้สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจ านวน 3.89 ล้านบาท และ 4.57 ล้านบาท ตามล าดับ  (2559: 5.88 ล้านบาท 
และ 4.93 ล้านบาท ตามล าดับ) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 47 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 

 จ านวน    จ านวน   
 ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม  ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วนัที่ให้สิทธิ 

 (พันหน่วย / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 24,474  30,012  14,799  18,665 
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด 14,183  15,515  9,855  9,886 
ใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด -  -  (208)  (251) 
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด (10,940)  (11,486)  (5,128)  (4,409) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 27,717  34,041  19,318  23,891 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559 
 จ านวน    จ านวน   
 ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม  ใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ 

 (พันหน่วย / พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 20,709  25,057  11,993  14,511 
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด 12,402  13,181  7,856  7,789 
ใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด -  -  (208)  (251) 
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด (8,626)  (8,611)  (3,785)  (2,863) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 24,485  29,627  15,856  19,186 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 48 

NMG-W3 
 

ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังน้ี 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
1 มกราคม 2560 

ออกสิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใช้สิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ 

(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

904 - - 904 1 
5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ให้สิทธิ 

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1aหุ้นต่อ 1aหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพิ่มทุน           
จดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 873.30 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,647,740,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.53aบาท)aเป็นจ านวน 2,663.57 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวนa5,025,607,915aหุ้น มูลค่าหุ้นละ               
0.53 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 3,377,867,615 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน
และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)”)   
ได้ลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจ านวน 82,237,800 หน่วย เป็นจ านวนเงิน 91.01 ล้านบาท 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด สิ่งพิมพ์และโฆษณำ  บริกำรด้ำนกำรพิมพ์  
สื่อกำรศึกษำและ 

บันเทิง  
สื่อกระจำยภำพและเสียง

และส่ือสมัยใหม่  อื่นๆ  รวม 
   วันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 451,993  717,899  30,862  43,462  88,604  105,404  576,697  618,210  157,218  133,904  1,305,374  1,618,879 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 66,852  103,107  121,811  163,371  10,652  10,577  2,548  5,973  61,713  74,548  263,576  357,576 
รายได้อ่ืน 15,829  17,086  3,018  4,717  9,965  11,674  16,785  14,950  12,275  17,607  57,872  66,034 
รวมรำยได้ 534,674  838,092  155,691  211,550  109,221  127,655  596,030  639,133  231,206  226,059  1,626,822  2,042,489 

                        

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ -  -  -  -  -  -  1,493,770  -  -  -  1,493,770  - 

                        

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก                        

   ภาษีเงินได้ (315,080)  (140,253)  (3,712)  13,404  10,645  (207,480)  (1,987,109)  (477,401)  (37,378)  (30,372)  (2,332,634)  (842,102) 

                        

สินทรัพย์ส่วนงาน                        

   ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 1,266,320  1,506,310  607,525  665,265  237,002  317,421  2,257,434  4,292,033  286,555  295,201  4,654,836  7,076,230 

                        
หนี้สินส่วนงาน                        

   ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 2,046,425  1,816,550  121,388  128,492  37,209  38,029  1,710,067  2,028,461  64,065  56,624  3,979,154  4,068,156 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 กระทบยอดก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน 
 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2560  2559 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากส่วนงานท่ีรายงาน  (2,332,634)  (842,102) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (57)    1,133 
ขำดทุนรวมก่อนภำษีเงินได้  (2,332,691)  (840,969) 

 
12 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินได้ประจ าปีถัวเฉล่ีย  
ถ่วงน้ าหนักที่คาดไว้ส าหรับปีทางการเงินเต็มปีที่ใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้  
ที่แท้จริงรวมของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
คือ ร้อยละ 0.38 และร้อยละ 0.18 ตามล าดับ (30 กันยายน 2559:_ร้อยละ 14.31 และร้อยละ 13.37 ตามล าดับ)          
การเปล่ียนแปลงในอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงมีสาเหตุหลักเน่ืองจากผลขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุในปี 2560 - 2565
ซึ่งกลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่ายัง
ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว          
และความแตกต่างระหว่างการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เก่ียวกับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าและ
การตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 

ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุน้สามัญที่ออกจ าหน่าย
แล้วระหว่างงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก แสดงการค านวณดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ขำดทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ        
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) (1,616,037)  (280,979)  (860,759)  (51,543) 
        

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

ขำดทุนต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) (0.397)  (0.069)  (0.212)  (0.013) 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ        
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) (2,135,165)  (622,757)  (943,798)  65,977 
        

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่าย  
   ณ วันที ่1 มกราคม 4,067,848  4,067,640  4,067,848  4,067,640 
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกให้ตามสิทธิ 
   วันที่ 23 พฤษภาคม -  99  -  99 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 
(ขั้นพื้นฐำน) 4,067,848  4,067,739  4,067,848  4,067,739 

        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) (0.525)  (0.153)  (0.232)  0.016 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละงวด
โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2560  2559 
  (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน)  (943,798)  65,977 
     

จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)  4,067,848  4,067,739 
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น  -  194,967 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ปรับลด)  4,067,848  4,262,706 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)  (0.232)  0.015 
 

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่น าผลของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NMG-W3) และใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย (NMG-WB) มารวมค านวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรม    
ของบริการที่จะได้รับจากพนักงานต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก     
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลุ่มบริษัทไม่น าผลของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NMG-W3) มารวมค านวณเพื่อหาขาดทุน
ต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวท าให้ขาดทุนต่อหุ้นปรับเพิ่ม และไม่น าผลของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
(NMG-WB) มารวมค านวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะ
ได้รับจากพนักงานต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในงบการ เงินรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
 

บริษัทไม่น าผลของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NMG-W3) มารวมค านวณเพื่อหาขาดทุนต่อ
หุ้นปรับลด เน่ืองจากใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวท าให้ขาดทุนต่อหุ้นปรับเพิ่ม  และไม่น าผลของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
(NMG-WB) มารวมค านวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะ
ได้รับจากพนักงานต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในงบการเงินเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทไม่น าผลของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (NMG-WB) มารวมค านวณเพื่อหาก าไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจาก 
ราคาใช้สิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะได้รับจากพนักงานต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของ
หุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
 

14 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
30 กันยำยน 2560          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน          
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย          
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 89,449  -  89,449  -  89,449 
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3  3  -  -  3 

 
         

31 ธันวำคม 2559          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน          
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า 223,598  -  223,598  -  223,598 
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,800  2,800  -  -  2,800 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -  -  (90)  -  (90) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
30 กันยำยน 2560          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน          
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3  3  -  -  3 
          
31 ธันวำคม 2559          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน          
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า 49,289  -  49,289  -  49,289 
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,800  2,800  -  -  2,800 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -  -  (90)  -  (90) 

 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 2 ของเครื ่องมือทางการเงินที ่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่   
30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินมูลค่าได้อธิบายในหมายเหตุข้อ 2 (ค) 
 

เครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  
เทคนิคกำร

ประเมินมูลค่ำ  

ข้อมูลที่ไม่สำมำรถ
สังเกตได้ที่มี
นัยส ำคัญ  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ
และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ  มูลค่าสินทรัพย์  ไม่เก่ียวข้อง  ไม่เก่ียวข้อง 
   ต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุน  สุทธิ ณ วันที่     
   เพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย  รายงาน     
 
 

      สัญญาซื้อขายเงินตรา  อัตราปิด ณ   ไม่เก่ียวข้อง  ไม่เก่ียวข้อง 
   ต่างประเทศล่วงหน้า  วันสิ้นงวด     

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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15 ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น        

   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงป ี 158,855  212,595  13,221  39,242 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าป ี 556,503  607,963  1,800  7,338 
หลังจากห้าปี 657,855  772,999  -  - 

รวม 1,373,213  1,593,557  15,021  46,580 

        
 (พัน) 
ภาระผูกพันอื่นๆ        
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) -  523  -  523 
        
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ (บาท) 866  21,243  -  20,054 
ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยกับ        
   สถาบันการเงิน (บาท) 85,000  85,000  85,000  85,000 
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (บาท) 1,650,504  2,001,747  33,668  36,567 
รวม 1,736,370  2,107,990  118,668  141,621 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาที่ส าคัญ 
 

ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าและบริการเพื่อเช่าส านักงานรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกกับบริษัท
ในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะสิ้นสุดในเวลาที่แตกต่างกันจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
บริษัทและบริษัทย่อยตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีเง่ือนไข
ในการต่ออายุสัญญาได้ 

 
ข) บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซื้อข่าวกับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่ม

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

 
ค) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงและบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเพื่อรับบริการเก่ียวกับการส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ขึ้นสู่ดาวเทียมหลายฉบับกับบริษัทในประเทศสองแห่งเป็นระยะเวลา 9 เดือน ถึง 5 ปี 11 เดือน โดย
มีระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาแตกต่างกันจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม               
ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการส าหรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3.03 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 
ง) บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า      

โดยบริษัทย่อยทางอ้อมตกลงช าระค่าเช่าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี 
สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

 
จ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงและบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่ารับบริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภท                

ที่ ใช้ค ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิ จิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ กับกองทัพบก                   
เป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 บริษัทย่อย
และบริษัทย่อยทางอ้อมตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายส าหรับช่องรายการดังกล่าวเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,569.47 ล้านบาท 

 
ฉ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่าและบริการเพื่อเช่าเป็นส านักงานและห้องส่งรายการกับบริษัทใน

ประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และ
สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกรวมเป็นระยะเวลา 15 ปี บริษัทย่อยตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่
ตกลงในสัญญา บริษัทย่อยได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

 



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

 
ซ) บริษัทได้ท าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นลานจอดรถกับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง โดยตกลงช าระค่าเช่าตาม

อัตราที่ตกลงในสัญญา สัญญานี้ผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ฌ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่ายานพาหนะกับบริษัทในประเทศสามแห่ง โดยตกลงช าระค่าเช่าตาม
อัตราที่ตกลงในสัญญา สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 - 4 ปี โดยจะสิ้นสุดในระยะเวลาที่
แตกต่างกันจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 

 
ญ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์ 

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

 
ฎ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์  

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

 
บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีภาระผูกพันจากการให้สถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค้ าประกัน                
การใช้ไฟฟ้า ซึ่งค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว 
 



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

 
 บริษัท บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด”) กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท ตกเป็น

จ าเลยในคดีอาญาเก่ียวกับการหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอื่นๆ โดยมีทุนทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 2,343 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องเชื่อว่า ศาลจะ
พิพากษาคดีดังกล่าวเป็นคุณแก่บริษัท บริษัทย่อย กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท และเชื่อว่าในที่สุดผล
เสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจะไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

 
 บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจ าเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 42.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม  เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ศาลจังหวัด         
พระโขนงได้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทที่ตกเป็นจ าเลย ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อค าพิพากษาดังกล่าวในเดือนมกราคม 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คดีดังกล่าวดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องเชื่อว่า ศาลจะพิพากษาคดีดังกล่าวเป็นคุณแก่
บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัท และเชื่อว่าในที่สุดผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจะไม่เป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงิน 

 

 บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจ าเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 51.9 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คดีดังกล่าวอยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องเชื่อว่า ศาลจะพิพากษาคดี
ดังกล่าวเป็นคุณแก่บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัท และเชื่อว่าในที่สุดผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจะไม่
เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

 
 เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกับการเพิกถอนมติของที่ประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 ต่อมาบริษัทได้ยื่นฎีกาต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 2560 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่
เก่ียวข้องเชื่อว่า บริษัทไม่น่าจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้น และเชื่ อว่าผลเสียหายที่เกิดขึ้นจาก 
คดีฟ้องร้องจะไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้

น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)  สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)  สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  รายได ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)  ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2560)  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560)  

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2560)  

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560)  

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2560)  

การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 
(ปรับปรุง 2560)  

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
(ปรับปรุง 2560)  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

 
 กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อ
งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ 
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการเปรียบเทียบของงวด 2560 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนองบการเงิน
ระหว่างกาลปี 2560 ดังน้ี 

 2559 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม            
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 146,136  (119,995)  26,141  56,323  (27,729)  28,594 
รายได้รอตัดบัญชี -  119,995  119,995  -  27,729  27,729 

   -      -   
            

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด            
    วันที่ 30 กันยายน            
ก าไรจากการจ าหน่าย            
   เงินลงทุน 255  (255)  -  -  -  - 
รายได้อื่น 17,770  255  18,025  -  -  - 

   -      -   
            

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด            
    วันที่ 30 กันยายน            
ก าไรจากการจ าหน่าย            
   เงินลงทุน 908  (908)  -  -  -  - 
รายได้อื่น 46,814  908  47,722  -  -  - 

   -      -   
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