
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 







บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 667,300 652,869 2,826 21,504 

เงินลงทุนชัว่คราว 594,533 694,500 -                   -                   

ลูกหน้ีการคา้ 4 430,773 550,644 893,022 842,503 

รายไดค้า้งรับ 3 540,941 427,950 358,474 280,861 

ลูกหน้ีอ่ืน 3 78,497 77,600 529,185 439,419 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                   -                   22,000 42,000 

สินคา้คงเหลือ   387,888 386,599 87,834 82,557 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 274,784 254,646 68,742 61,976 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,974,716 3,044,808 1,962,083 1,770,820 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 3,444 3,331 -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 21,716 21,756 1,800 1,800 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   2,490,924 2,504,415 

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   -                   -                   

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 12 51,583 47,281 51,583 47,281 

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 38,000 38,000 38,000 38,000 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,708,328 1,697,384 519,088 473,186 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 74,673 68,878 18,853 24,769 

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 8 3,317,724 3,376,188 -                   -                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 131,477 115,664 18,392 22,311 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 161,389 162,593 123,327 124,402 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,508,334 5,531,075 3,261,967 3,236,164 

รวมสินทรัพย์ 8,483,050 8,575,883 5,224,050 5,006,984 

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 621,291 628,680 556,725 564,659 

เจา้หน้ีการคา้ 3 134,246 108,345 928,327 796,176 

เจา้หน้ีอ่ืน 3 219,505 206,719 91,400 70,075 

ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี

   และประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 473,800 473,800 -                   -                   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 91,284 100,800 91,284 100,800 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,668 2,968 2,668 2,968 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 192,895 235,418 298,822 240,721 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,145 3,830 4,979 -                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 193,550 207,674 53,997 64,696 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,945,384 1,968,234 2,028,202 1,840,095 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย 8 2,470,400 2,470,400 -                   -                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                   15,356 -                   15,356 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,451 2,832 2,451 2,832 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 153,582 149,358 49,877 48,534 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 150,851 153,539 114,461 121,645 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 2,777,284 2,791,485 166,789 188,367 

รวมหนี้สิน 4,722,668 4,759,719 2,194,991 2,028,462 

(พนับาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,757,663 1,757,663 1,757,663 1,757,663 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 802,590 802,590 802,590 802,590 

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 94,327 94,327 -                   -                   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 9 16,565 14,288 13,563 11,726 

สาํรองการซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ

   ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 9 (91,013) -                   -                   -                   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22,000 19,700 22,000 19,700 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  652,085 641,394 404,957 361,999 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28,286 24,844 28,286 24,844 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,282,503 3,354,806 3,029,059 2,978,522 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 477,879 461,358 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,760,382 3,816,164 3,029,059 2,978,522 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,483,050 8,575,883 5,224,050 5,006,984 

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้ 3

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 725,001 575,404 207,929 180,191 

รายไดจ้ากการลงทุน 7,904               10,075             391 8,417 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 6 30,101             -                   32,088             -                   

รายไดอ่ื้น 14,597 17,117 8,706 11,063 

รวมรายได้ 777,603 602,596 249,114 199,671 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 3 545,139 378,504 65,309 63,283 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 66,883 61,104 36,491 36,243 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 107,525           105,557           69,473 63,973 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 23,598 24,327 11,435 10,979 

ตน้ทุนทางการเงิน 14,425 17,232 8,245 11,525 

รวมค่าใช้จ่าย 757,570 586,724 190,953 186,003 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

   ในบริษทัร่วม 5 (40) 296 -                   -                   

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 19,993 16,168 58,161 13,668 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (6,138) (2,113) (12,903)            1,567               

กําไรสําหรับงวด 13,855 14,055 45,258 15,235 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 4,302 4,456 4,302 4,456 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบ

   ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (860) (891) (860) (891)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 3,442 3,565 3,442 3,565 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,297 17,620 48,700 18,800 

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,991 11,400 45,258 15,235 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 864 2,655 -                             -
กําไรสําหรับงวด 13,855 14,055 45,258 15,235 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 16,433 14,965 48,700 18,800 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 864 2,655 -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,297             17,620             48,700 18,800 

กําไรต่อหุ้น (บาท) 11
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.004 0.003 0.014 0.005
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 0.003 0.003 0.011 0.004

วนัท่ี 31 มีนาคม

(พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ของบริษทัยอ่ย ที่จะซื้อหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2557

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 1,751,121 784,502 94,372 5,135 11,700 650,841 11,979 3,309,650 474,979 3,784,629 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9 -            -              -              3,175 -              -                -                        3,175 102 3,277 

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -            -              -              3,175 -              -                -                        3,175 102 3,277 

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -            -              -              3,175 -              -                -                        3,175 102 3,277 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -            -              -              -                     -              11,400 -                        11,400 2,655 14,055 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -            -              -              -                     -              -                3,565 3,565 -              3,565 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -              -              -                     -              11,400 3,565 14,965 2,655 17,620 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -            -              -              -                     800 (800) -                        -            -              -              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 1,751,121 784,502 94,372 8,310 12,500 661,441 15,544 3,327,790 477,736 3,805,526 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํรองการซื้อ ผลต่างจากการ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เปลี่ยนแปลง รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุน้สามญั ทุนสาํรอง ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ของบริษทัยอ่ย ที่จะซื้อหุน้สามญั ของบริษทั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,757,663 802,590 94,327 14,288 -                          19,700 641,394 24,844 3,354,806 461,358 3,816,164 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9 -            -              -              2,346 -                          -              -                -                        2,346 179 2,525 

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -            -              -              2,346 -                          -              -                -                        2,346 179 2,525 

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

   การสูญเสียส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -            -              -              (69) -                          -              -                -                        (69) 15,478 15,409 

   รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -            -              -              (69) -                          -              -                -                        (69)            15,478 15,409 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -            -              -              2,277 -                          -              -                -                        2,277 15,657 17,934 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -            -              -              -                      -                          -              12,991 -                        12,991 864 13,855 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -            -              -              -                      -                          -              -                3,442 3,442 -              3,442 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -              -              -                      -                          -              12,991 3,442 16,433 864 17,297 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -            -              -              -                      -                          2,300 (2,300) -                        -            -              -              

สาํรองการซื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทั 9 -            -              -              -                      (91,013) -              -                -                        (91,013) -              (91,013)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 1,757,663 802,590 94,327 16,565 (91,013) 22,000 652,085 28,286 3,282,503 477,879 3,760,382 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น ใบสาํคญั เปลี่ยนแปลง

ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิที่จะ ทุนสาํรอง ในมูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,751,121 784,502 4,376 11,700 280,611 11,979 2,844,289 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 9 -                 -               2,750 -                   -                   -                           2,750 

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                 -               2,750 -                   -                   -                           2,750 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -               2,750 -                   -                   -                           2,750 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                 -               -                  -                   15,235 -                           15,235 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -               -                  -                   -                   3,565 3,565 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -               -                  -                   15,235 3,565 18,800 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                 -               -                  800 (800) -                           -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 1,751,121 784,502 7,126 12,500 295,046 15,544 2,865,839 

กาํไรสะสม

(พนับาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น ใบสาํคญั เปลี่ยนแปลง

ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิที่จะ ทุนสาํรอง ในมูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ซื้อหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 1,757,663 802,590 11,726 19,700 361,999 24,844 2,978,522 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 9 -                 -                1,837 -                   -                  -                          1,837 

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                 -                1,837 -                   -                  -                          1,837 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                1,837 -                   -                  -                          1,837 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                 -                -                   -                   45,258 -                          45,258 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -                -                   -                   -                  3,442 3,442 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                -                   -                   45,258 3,442 48,700 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                 -                -                   2,300 (2,300) -                          -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 1,757,663 802,590 13,563 22,000 404,957 28,286 3,029,059 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 13,855 14,055 45,258 15,235 

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 56,241 53,098 9,304 7,216 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 31,444 11,353 3,507 4,736 

ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี

   และประกอบกิจการโทรทศัน์ 58,464 -                   -                   -                   

รายไดจ้ากการลงทุน (7,904) (10,075) (391) (8,417)

ตน้ทุนทางการเงิน 14,425 17,232 8,245 11,525 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 1,309 (3,312) 3,437 (5,061)

ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (กลบัรายการ) (499) 5,080 (342) (5,966)

กลบัรายการขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (1,912) (2,862) (28) (1)

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (30,101) -                   (32,088) -                   

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (51) -                   (7) -                   

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                   60 -                   -                   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,927 2,853 898 898 

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,525 3,175 1,837 2,750 

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 40 (296) -                   -                   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 6,138 2,113 12,903 (1,567)

146,901 92,474 52,533 21,348 

(พนับาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 118,984 170,254 (53,689) (32,079)
รายไดค้า้งรับ (112,746) (29,982) (77,613) (39,293)
ลูกหน้ีอ่ืน (820) (44,537) (89,691) (367,902)
สินคา้คงเหลือ 595 (16,647) (5,276) (20,362)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (17,368) (47,878) (6,766) (11,498)
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (113) (73) -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,161 1,667 1,032 (72)
เจา้หน้ีการคา้ 17,568 (23,618) 132,151 69,906 
เจา้หน้ีอ่ืน (25,287) (13,660) (19,978) 5,004 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (34,933) (17,618) 58,149 43,312 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (14,193) (3,755) (10,700) 1,369 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (126) -                   -                   -                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,689) (3,867) (7,184) (30)
เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 76,934 62,760 (27,032) (330,297)
จ่ายภาษีเงินได้ (17,047) (6,664) (4,865) -                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 59,887 56,096 (31,897) (330,297)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 7,381 10,075 391 1,955 
รับเงินปันผล -                   6,462 -                   6,462 
เงินลงทุนชัว่คราว 99,967 (170,000) -                   -                   
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   20,000 2,000 
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   -                   21,000 
รับคืนเงินประกนัการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี -                   14,000 -                   -                   
จ่ายค่าชาํระใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและ
   ประกอบกิจการโทรทศัน์ -                   (533,800) -                   -                   
ซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ (27,024)            -                   -                   -                   
ซ้ือส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ (30,448) (18,112) (10,451) (4,567)
ขายอุปกรณ์ 346 179 120 -                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,252) (3,777) (1,085) (1,157)
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 45,970 (694,973) 8,975 25,693 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (12,659) (12,657) (7,457) (7,999)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

   สถาบนัการเงิน (7,389) 345,039 (7,934) 349,463 

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (744) (5,958) (744) (744)

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (25,200) (33,750) (25,200) (25,200)

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 45,579 -                   45,579 -                   

เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

   ของบริษทั (91,013) -                   -                   -                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (91,426) 292,674 4,244 315,520 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 14,431 (346,203) (18,678) 10,916 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 652,869 1,467,849 21,504 18,842 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 667,300 1,121,646 2,826 29,758 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

ซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ 12,864 -                   -                   -                   

ซ้ือส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 48,312 8,734 42,237 3,337 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,607 -                   -                   -                   

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย 2,944,200 -                   -                   -                   

(พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 15

หมายเหตุ  สารบญั 

   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลูกหน้ีการคา้  
5  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8  ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน ์
9  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
10  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
11  กาํไรต่อหุน้ 
12  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
13  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
15  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 
 
1 ข้อมูลทัว่ไป  
 
 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่              

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

 
 บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพ ์และให้บริการโฆษณาและขอ้มูลข่าวสาร 

รายละเอียดของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ตามลาํดบั ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3, 5 และ 6 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง          

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557           

งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูล           
ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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 นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง  
เป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัหรือ
บริษทั 

 
(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ       

บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ค) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 
 ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ    

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
 ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั     
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

  
3 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั       

หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
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 ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 6 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญั บริษทัยอ่ยทางออ้มและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ 
ประเทศทีจ่ัดตั้ง  

/สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน   

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ   
ไ ม่ว่ าทางตรงห รือทางอ้อม  ทั้ ง น้ี  รวม ถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่ 

บริษทัย่อยทางอ้อม   
มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไทย เป็นมหาวิทยาลยัท่ีบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั รับโอน

ใบอนุญาต 
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล   

เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99  และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล   
เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั บริษทัหยดุดาํเนิน
พาณิชยกิจตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 

บริษทั ไนน ์บี ไบรท ์จาํกดั ไทย  เป็นบริษัทท่ีบริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล   
เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
59.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั ไทย เ ป็นบ ริษัท ท่ีบ ริษัท  เ นชั่น  บรอดแคส ต้ิ ง   
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ สกรีน จาํกดั ไทย เ ป็นบ ริษัท ท่ีบ ริษัท  เ นชั่น  บรอดแคส ต้ิ ง   
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั บริษทัหยดุดาํเนิน
พาณิชยกิจและอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศทีจ่ัดตั้ง  

/สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั ไทย เ ป็ นบ ริ ษัท ท่ี บ ริ ษัท  เนชั่ น  บรอดแคส ต้ิ ง   

คอร์ปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  
 

ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล   
เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
98.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัอ่ืน   
บริษทั ไทย พอร์ทลั จาํกดั  ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทั คมชัดลึก 

มีเดีย จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 19.00 
 

 

 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไปและตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกส่วนเพิ่ม 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
รายไดอ่ื้น ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนขายและ อตัราตน้ทุนปันส่วนตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
   การใหบ้ริการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ    ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 

 

 รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม  2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางอ้อม     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ - - 183,447 187,321 
ซ้ืออุปกรณ์ - - 26,651 - 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื - - 385 1,919 
รายไดอ่ื้น - - 4,258 5,684 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ     
   และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - 9,291 13,670 

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม  2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ - 12,054 - - 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื - 1,062 - - 
รายไดอ่ื้น - 52 - - 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ     
   และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - 863 - - 

     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,416 901 30 30 
เงินปันผลรับ - - - 6,462 
     

ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   เงินเดือนและค่าแรง 22,387 23,099 11,064 10,644 
   อ่ืนๆ 1,211 1,228 371 335 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 23,598 24,327 11,435 10,979 

 

 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 769,475  692,160 
บริษทัร่วม 289  294 11  11 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67  67 - - 
 356  361 769,486  692,171 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67) (67) - - 
สุทธิ 289  294 769,486  692,171 

    



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ     
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม - - - - 

 

รายได้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 47,205  36,617 
 

    

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 491,202 402,874 
บริษทัร่วม 224 153 72 - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,417 17,375 - 30 
 17,641 17,528 491,274 402,904 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (17,345) (17,345) - - 
สุทธิ 296 183 491,274 402,904 

        

 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ     
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ทีเ่กีย่วข้องกนั    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558  2557 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 4.44  4.26 - -  22,000 42,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 และ 2557 มีดงัน้ี   

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  - 42,000 120,000 
ลดลง -  - (20,000) (2,000) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม -  - 22,000 118,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  - - 21,000 
ลดลง -  - - (21,000) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม -  - - - 

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - -  893,053  783,673 
      

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 52,344  29,687 
บริษทัร่วม - 11 -  - 
รวม - 11  52,344  29,687 
       

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2558 2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - -  255,188  197,879 

 
 สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 
 บริษทัได้ทาํสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้ นกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด”) 

จาํนวน 22 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย MLR 
เฉล่ียของเงินกูย้มืของบริษทัจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี 

 

 สัญญาอ่ืนๆ 
 

 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งเพ่ือให้บริการดา้นการบริหารจดัการ สนบัสนุน
การดาํเนินงาน การตลาด และงานดา้นอ่ืนๆ โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสญัญา 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  3 356  361  769,486  692,171 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  520,158  645,062  165,388  194,132 
รวม  520,514  645,423  934,874  886,303 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (69,482) (74,021) (34,268)  (35,874) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน  (20,259) (20,758) (7,584)  (7,926) 
สุทธิ  430,773  550,644  893,022  842,503 
       

  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)      
      สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
      วนัท่ี 31 มีนาคม 1,386  (3,312)  3,512  (5,061) 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 289  283  91,067  54,111 
เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  11  115,025  149,230 
3 - 6 เดือน -  -  110,775  124,433 
6 - 12 เดือน -  -  373,226  273,167 
มากกวา่ 12  เดือน 67  67  79,393  91,230 

 356  361  769,486  692,171 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67) (67)  -  - 
 289  294  769,486  692,171 

บุคคลหรือกจิการอืน่ ๆ        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 290,180  357,189  85,127  90,856 
เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 135,115  194,121  42,687  61,918 
3 - 6 เดือน 10,928  7,046  726  2,561 
6 - 12 เดือน 11,186  10,654  4,424  1,871 
มากกวา่ 12  เดือน 72,749  76,052  32,424  36,926 

 520,158  645,062  165,388  194,132 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (69,415) (73,954)  (34,268)  (35,874) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (20,259) (20,758)  (7,584)  (7,926) 
 430,484  550,350  123,536  150,332 

        
สุทธิ 430,773  550,644  893,022  842,503 

 
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 21,756 27,791  1,800  1,800 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจาก       
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม (40) 296  -  - 
รายไดเ้งินปันผล - (6,462)  -  - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 21,716 21,625  1,800  1,800 

 
 ไม่มีการซ้ือและจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงันี้ 
 
  สดัส่วนความเป็น     มูลค่าตาม  เงินปันผลรับสาํหรับงวด 
บริษทัร่วม       ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย  สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2558 2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วสิ จาํกดั ตวัแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000 4,000 1,800 1,800 21,716 21,756 -  6,462 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม     2558  2557 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   2,504,415 2,021,894 
จาํหน่าย   (13,491) - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม   2,490,924 2,021,894 

 
 ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัได้ขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์   

เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)”) เป็นจาํนวนเงิน 45.58 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้กาํไร       
จากการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 30.10 ลา้นบาท และ 32.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ทาํให้
บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 80.06 เป็นร้อยละ 77.03 ของทุนท่ีออกและ                     
ชาํระแลว้ 

 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงันี้ 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  
เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง     
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทศัน์ 
รายการวทิย ุและ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่น        
สื่อโทรทศัน์ วทิยแุละ         
สื่อรูปแบบใหม่ 

71.26 71.26  534,708  534,708  984,802   984,802   -  -  984,802   984,802  -  - 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์-      
เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั (มหาชน) 

นาํเขา้ ผลิตและจาํหน่าย
สื่อสิ่งพิมพข์องในประเทศ
และต่างประเทศ ผลิต
รายการโทรทศัน์ และ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่นสื่อ
โทรทศัน์ สื่อดิจิตอล และ
การบริหารลิขสิทธิ์  

77.03 80.06  170,048  170,048  343,024   356,515   -  -  343,024   356,515  -  - 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค 
จาํกดั 

ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพิมพฉ์บบั
ภาษาองักฤษ สิ่งพิมพ ์
สิ่งพิมพด์ิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 

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

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  
เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั จดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละ

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

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย 
จาํกดั 

ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพิมพ ์สิ่งพิมพ ์
สิ่งพิมพด์ิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 

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

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จาํกดั 

ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพิมพ ์สิ่งพิมพ ์
สิ่งพิมพด์ิจิตอลมีเดียและ
สื่อโฆษณา 

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

บริษทั แบงคอก บิสสิเนส    
บรอดแคสติ้ง จาํกดั 

ผลิตรายการโทรทศัน์ และ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่นสื่อ
โทรทศัน์ 

99.80 99.80  500,000  500,000  499,000   499,000   -  -  499,000   499,000   -  - 

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั จดัตั้งมหาวทิยาลยัเอกชน
และอบรมทางดา้นวชิาการ 

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

บริษทั ดบับลิวพีเอส     
(ประเทศไทย) จาํกดั 

ผลิตหนงัสือพิมพแ์ละ
หนงัสือต่างๆและการ
ใหบ้ริการการพิมพ ์

84.50 84.50  500,000  500,000  422,500 
  

 422,500   -  -  422,500   422,500   -  - 

รวม        2,627,316   2,640,807   136,392   136,392   2,490,924   2,504,415   -  - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557           
มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558  2557 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ   และการโอน  การซ้ือและ   และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 18,503  - -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 26  - -  - 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 78,120  233 11,403  102 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,447  62 568  137 
ยานพาหนะ -  - 1,692  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 42,472  73,088 4,151  1,910 
รวม 140,568  73,383 17,814  2,149 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558  2557 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ   และการโอน  การซ้ือและ   และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 49  - -  - 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 32,824  113 3,451  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 84  - 50  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 22,362  - -  - 
รวม 55,319  113 3,501  - 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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8 ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์ 
 
 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เป็นผูช้นะการประมูลคล่ืนความถ่ี                     

เพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไป        
แบบความคมชัดปกติ ในราคาประมูลรวม 2,200 ล้านบาท โดยได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช ้          
คล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึงจาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลขั้นตํ่า และร้อยละ 10 ของเงินในส่วนท่ีเกินกวา่ราคาขั้นตํ่า 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 334 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและสุทธิจากเงินประกนัการประมูลจาํนวน 38 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดว้างหนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัการชาํระเงินค่าธรรมเนียม
ส่วนท่ีเหลือจํานวน 1,828 ล้านบาท ให้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะชาํระเป็นรายปีตามจาํนวนเงิน
ท่ีระบุในสญัญาส้ินสุดวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 
 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั”) เป็นผูช้นะการประมูลคล่ืนความถ่ี เพื่อใหบ้ริการ

โทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ในราคา
ประมูลรวม 1,338 ลา้นบาท โดยไดช้าํระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึงจาํนวนร้อยละ 50 
ของราคาประมูลขั้นตํ่า และร้อยละ 10 ของเงินในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่า รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 199.80 ลา้นบาท     
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและสุทธิจากเงินประกนัการประมูลจาํนวน 22 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2556) และ      
ไดว้างหนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัการชาํระเงินค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1,116.20 
ลา้นบาท ให้กบัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) 
เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะชาํระเป็นรายปีตามจาํนวนเงินท่ีระบุในสัญญาส้ินสุด    
วนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 
 บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางอ้อมข้างต้นได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน ์                      

เพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 
โดยมีระยะเวลา 15 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572 
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 ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่ายแก่ กสทช. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ          
31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558  2557 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 473,800  473,800 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,470,400  2,470,400 
รวม 2,944,200  2,944,200 

 
9 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 

 
 NMG-WB 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) ของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของ
บริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย จาํนวน 82.39 ลา้นหน่วย  
 
บริษทัไดใ้หสิ้ทธิดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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NINE-WA 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จาํกดั (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย จาํนวน 4.25 ลา้นหน่วย  
 
บริษทัไดใ้หสิ้ทธิดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 
 
NBC-WB 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย จาํนวน 8.80 ลา้นหน่วย  
 
บริษทัไดใ้หสิ้ทธิดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

 
 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีจาํนวน 2.53 ลา้นบาท และ 1.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2557: 3.18 ล้านบาท และ 2.75 
ล้านบาท ตามลาํดับ) 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 2558  2557 

   31 มีนาคม จาํนวน    จาํนวน   
 ใบสาํคญั  มูลค่ายติุธรรม  ใบสาํคญั  มูลค่ายติุธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 
 (พันหน่วย / พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,364  14,288  4,057  5,135 
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งงวด 3,212  2,836  4,821  3,574 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งงวด (1,285)  (559)  (2,294)  (399) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 13,291  16,565  6,584  8,310 

  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 2558  2557 

   31 มีนาคม จาํนวน    จาํนวน   
 ใบสาํคญั  มูลค่ายติุธรรม  ใบสาํคญั  มูลค่ายติุธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 
 (พันหน่วย / พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,691  11,726  3,617  4,376 
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งงวด 2,648  2,281  3,831  2,985 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งงวด (1,130)  (444)  (1,559)  (235) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 11,209  13,563  5,889  7,126 

 
  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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NMG-W3 
  
 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2558 
ออกสิทธิ 
ซ้ือหุน้ 

ใชสิ้ทธิ 
ซ้ือหุน้ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2558 ราคาใชสิ้ทธิ วนัหมดอาย ุ
(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

1,644 - - 1,644 1 
5 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีใหสิ้ทธิ 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 1 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน          
ของบริษทัจากจาํนวน  873.30 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,647,740,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.53 บาท)   
เป็นจาํนวน 2,663.57 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 5,025,607,915 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.53 บาท) โดยการ
ออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 3,377,867,615 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการเพ่ิมทุนและการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 

 ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”)      
ไดล้งทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวน 82,237,800 หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 91.01 ลา้นบาท 

 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 37

10 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 
 ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด    

 
สิ่งพมิพ์และโฆษณา 

  
บริการด้านการพมิพ์ 

 สื่อการศึกษาและ 
บนัเทงิ 

 สื่อกระจายภาพและ 
เสียงและสื่อสมยัใหม่ 

  
อืน่ๆ 

  
รวม  

วันที ่31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 335,742 311,387  16,443 19,079  47,677 49,198 278,926 156,862 46,213 38,878 725,001 575,404 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 32,497 29,665  69,210 83,174  1,883 2,183 2,154 - 36,025 38,462 141,769 153,484 
รายไดอ้ื่น 38,393 6,925  1,331 1,886  5,287 4,992 5,410 7,264 2,181 6,125 52,602 27,192 
รายได้รวม 406,632 347,977  86,984 104,139  54,847 56,373 286,490 164,126 84,419 83,465 919,372 756,080 

               
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน  
ก่อนหกัภาษี 61,997 (5,817)  4,305 14,739  (590) 1,565 (41,092) 2,995 (4,587) 2,390 20,033 15,872 

สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน  
ณ วนัที่ 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 1,474,190 1,464,212  816,076 840,850  594,340 613,268 5,257,871 5,325,888 340,573 331,665 8,483,050 8,575,883 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 กระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานทีร่ายงาน 
 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558  2557 
 (พันบาท) 
กาํไรหรือขาดทุน    
รวมกาํไรจากส่วนงานท่ีรายงานก่อนภาษีเงินได ้ 20,033  15,872 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (40)  296 
กาํไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 19,993  16,168 

 

11 กาํไรต่อหุ้น 
 

 กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวด    
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวด แสดงการคาํนวณดงัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ     
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 12,991 11,400 45,258 15,235 

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 3,316,346 3,304,002 3,316,346 3,304,002 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.004 0.003 0.014 0.005 

  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 
 กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็น       

ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด หลงัจากท่ีได้
ปรับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ     
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 12,991 11,400 45,258 15,235 
     

จาํนวนหุน้สามญั (ขั้นพื้นฐาน) 3,316,346 3,304,002 3,316,346 3,304,002 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 895,201 273,701 895,201 273,701 
จํานวนหุ้นสามัญ (ปรับลด) 4,211,547 3,577,703 4,211,547 3,577,703 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.003 0.003 0.011 0.004 

 
12 เคร่ืองมือทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ มีดงัน้ี  

 

งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 
31 มีนาคม 2558      

ไม่หมุนเวยีน      

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 8,659 44,017 - - 44,017 

 
 ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม

เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
 

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวถูกประเมินในระดบั 1 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากเงินลงทุนดงักล่าว
มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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13 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 4,017 16,045  3,009 15,393 

  

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน     

   ทีย่กเลกิไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี 210,828 206,911 46,853 45,346 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 659,482 680,601 87,471 96,925 
หลงัจากหา้ปี 969,580 1,000,110 - - 
รวม 1,839,890 1,887,622 134,324 142,271 
      

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ      
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 31,299 2,331  31,299 - 
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยกบั      
   สถาบนัการเงิน 85,000 85,000  85,000 85,000 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 3,205,377 3,223,739  39,020 54,993 
รวม 3,321,676 3,311,070  155,319 139,993 
      

 (พันเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 958 -  958 - 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 958 -  958 - 
รวม 1,916 -  1,916 - 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสํานกังานรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทั 
ในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะส้ินสุดในเวลาท่ีแตกต่างกนัจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้

 
ข) บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือข่าวกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้
 
ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงและบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเพ่ือรับบริการเก่ียวกบัการส่งสัญญาณ

โทรทศันข้ึ์นสู่ดาวเทียมกบับริษทัในประเทศสองแห่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ระยะเวลาของสัญญา อายุสัญญา ค่าบริการรวม 
  (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

25 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2560 3 ปี 2 เดือน 0.63  
25 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2560 3 ปี 2 เดือน 0.02  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ปี 6 เดือน 1.12  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ปี 6 เดือน 0.03  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ปี 6 เดือน 1.12  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ปี 6 เดือน 0.03  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2563 5 ปี 11 เดือน 0.92  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2563 5 ปี 11 เดือน 0.03  

 
ง) บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ีงไดท้าํสัญญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง โดยตกลงจ่ายค่าเช่าตาม

อตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 1 ปี และ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามลาํดบั 

 
จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภท                

ท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับกองทัพบก                  
เป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2571 โดยมี
ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการโครงข่ายสําหรับช่องรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ินประมาณ 1,569.47 
ลา้นบาท 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ฉ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2560 โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้

 
ช) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าเป็นสํานักงานและห้องส่งรายการกับบริษทัใน

ประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และ
สามารถต่ออายสุญัญาไดอี้กรวมเป็นระยะเวลา 15 ปี  

 
ซ) บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นห้องส่งรายการกบัสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา          

3 ปี 11 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ก) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.028 บาท เป็นเงิน
จาํนวนทั้งส้ิน 92.86 ลา้นบาท ตามท่ีบริษทัจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติรับทราบและ
เห็นชอบการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงเป็นอตัรา
และจาํนวนเดียวกนักบัท่ีเสนอจ่ายในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัขา้งตน้ เงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัปรับเพิ่มวงเงินหุ้นกูท่ี้
จะออกและเสนอขายเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท เพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนใน        
การดาํเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั้งเพ่ือเป็นการชาํระคืนหน้ีเดิม 

 
ข) ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล      

เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวมีมติอนุมติั          
การจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 11.90 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ค) ในการประชุมสามัญประจําปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท  เนชั่น  บรอดแคสต้ิง             
คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติั     
การจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท เป็นจาํนวน
เงินทั้งส้ิน 42.78 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 32.08 ลา้นบาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 10.70 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2558 
 

ง) ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสําหรับผล
การดาํเนินงานประจาํปี 2557 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 25 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2558 
 

15 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ได้มีการจัด
ประเภทรายการใหม่ เ พ่ือให้สอดคล้องกับการนาํ เสนอในงบการเ งินระหว่างกาลปี  2558  
 

 2557 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั    หลงัจดั  ก่อนจดั    หลงัจดั 
 ประเภท  จดัประเภท  ประเภท  ประเภท  จดัประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ        

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด        

   วนัที ่31 มีนาคม         
รายไดจ้ากการขาย        
   และการใหบ้ริการ 557,865 (17,539) 575,404 191,261 11,070  180,191 
รายไดค่้าเช่าและบริการ 17,760 17,760 - 1,546 1,546  - 
รายไดอ่ื้น 16,896 (221) 17,117 9,517 (1,546)  11,063 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ - - - 74,353 (11,070)  63,283 
  -   -   
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