
 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 







บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
สินทรัพย หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 316,520 207,525 12,911 17,758 
เงินลงทุนชั่วคราว 5 424,526 822,150                - 3 
ลูกหน้ีการคา 6 346,632 588,557 1,128,311 1,083,108 
รายไดคางรับ 4 951,728 782,780 702,810 572,797 
ลูกหน้ีอื่น 4 122,004 85,826 1,326,750 649,801 
สินคาคงเหลือ   8 161,922 379,968 37,580 69,698 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 343,276 288,077 80,572 90,943 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,666,608 3,154,883 3,288,934 2,484,108 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 610 2,683                -                -
เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 23,234 22,076 1,800 1,800 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 8                -                - 2,993,311 2,993,311 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4                -                -                -                -
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 5 9,726 10,342 9,726 10,342 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 44,678 44,678 44,678 44,678 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 9 1,573,569 1,646,419 516,201 528,224 
สินทรัพยไมมีตัวตน 8 140,394 115,517 8,199 11,691 
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 10 2,679,048 2,783,780                -                -
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 8, 11 371,615 262,922 88,943 92,415 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 192,773 193,918 140,164 144,613 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,035,647 5,082,335 3,803,022 3,827,074 

รวมสินทรัพย 7,702,255 8,237,218 7,091,956 6,311,182 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3



งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 949,574 590,385 892,933 519,497 
เจาหน้ีการคา 4 110,072 133,706 1,234,649 1,177,449 
เจาหน้ีอื่น 4 110,932 119,649 36,661 58,849 
สวนของคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
   และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 10 570,147 556,204 -                   -                   
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 80,000 -                   80,000 -                   
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน
   ท่ีถึงกําหนดชาํระภายในหน่ึงป 2,063 1,561 2,063 1,561 
คาใชจายคางจาย 4 208,737 216,232 529,907 453,717 
ภาษีเงินไดคางจาย 15 1,369 -                                  -
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 237,909 236,238 66,588 62,525 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,269,449 1,855,344 2,842,801 2,273,598 

หน้ีสินไมหมุนเวียน
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ
   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 10 1,098,043 1,714,138 -                   -                   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 218,583 -                   218,583 -                   
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน -                   1,271 -                   1,271 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 11 22,670 17,826 -                   -                   
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 12 184,919 163,856 57,867 52,166 
หน้ีสินไมหมุนเวยีนอื่น 112,954 130,432 91,424 100,734 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,637,169 2,027,523 367,874 154,171 

รวมหน้ีสิน 3,906,618 3,882,867 3,210,675 2,427,769 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 13
   ทุนจดทะเบียน 2,663,572 2,663,572 2,663,572 2,663,572 
   ทุนท่ีออกและชําระแลว 2,155,959 2,155,849 2,155,959 2,155,849 
สวนเกินมูลคาหุน
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 13, 14 1,169,694 1,169,345 1,169,694 1,169,345 
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 95,398 95,398                -                -
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 13, 14 24,394 18,665 19,369 14,511 
สํารองการซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
   ท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 14 (91,013) (91,013)                -                -
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว
      ทุนสํารองตามกฎหมาย 38,700 32,700 38,700 32,700 
   ยังไมไดจัดสรร  46,012 522,640 502,302 515,258 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (4,743) (4,250) (4,743) (4,250)
รวมสวนของบริษัทใหญ 3,434,401 3,899,334 3,881,281 3,883,413 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 361,236 455,017                -                -
รวมสวนของผูถือหุน 3,795,637 4,354,351 3,881,281 3,883,413 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 7,702,255 8,237,218 7,091,956 6,311,182 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ 4 482,069 711,893 177,637 196,697 
รายไดจากการลงทุน 4 6,393 8,526 103,362 38,917 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 526 31,068 369 31,289 
รายไดอื่น 4 10,901 17,160 5,973 9,867 
รวมรายได 499,889 768,647 287,341 276,770 

คาใชจาย
ตนทุนขายและการใหบริการ 3, 4 501,428 566,825 59,645 65,207 
คาใชจายในการขาย 4 56,087 73,235 29,307 41,936 
คาใชจายในการบริหาร 4, 8 357,679 142,961 92,923 82,719 
ตนทุนทางการเงิน 3 35,762 44,347 7,855 9,344 
รวมคาใชจาย 950,956 827,368 189,730 199,206 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 656 116               -                -

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (450,411) (58,605) 97,611 77,564 
รายไดภาษีเงินได 3 88,609 82,256 173 38,326 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (361,802) 23,651 97,784 115,890 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
   กําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน -                               - -                                 -
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                               - -                                 -

-                                  - -                                  -

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
   กําไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ
   ของเงินลงทุนเผ่ือขาย 77 (1,733) 77 (1,733)
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ
   ของเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีโอนไปกําไรหรือขาดทุน (427) (35,708) (427) (35,708)
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบ
   ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 70 7,488 70 7,488 

(280) (29,953) (280) (29,953)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (280) (29,953) (280) (29,953)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (362,082) (6,302) 97,504 85,937 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (302,229) 21,291 97,784 115,890 
   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (59,573) 2,360               -                -
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (361,802) 23,651 97,784 115,890 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (302,509) (8,662) 97,504 85,937 
   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (59,573) 2,360               -                -
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (362,082) (6,302) 97,504 85,937 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 17
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (0.074) 0.006 0.024 0.035 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (0.074) 0.005 0.023 0.028 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ 4 1,138,365 1,436,894 387,054 404,626 
รายไดจากการลงทุน 4 12,480 16,430 103,364 39,308 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 653 61,169 387 63,377 
รายไดอื่น 4 29,044 31,757 13,314 18,573 
รวมรายได 1,180,542 1,546,250 504,119 525,884 

คาใชจาย
ตนทุนขายและการใหบริการ 3, 4 1,010,544 1,105,761 120,764 130,516 
คาใชจายในการขาย 4 105,721 140,118 57,448 78,427 
คาใชจายในการบริหาร 4, 8 512,908 274,084 191,628 163,627 
ตนทุนทางการเงิน 3 68,614 87,182 12,551 17,589 
รวมคาใชจาย 1,697,787 1,607,145 382,391 390,159 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 7 1,158 76               -                -

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (516,087) (60,819) 121,728 135,725 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 3, 16 99,957 80,559 (4,208) 25,423 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (416,130) 19,740 117,520 161,148 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
   กําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 12 (11,968)               - (3,063)                -
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 11 2,394                           - 613                -

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

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
   กําไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ
   ของเงินลงทุนเผ่ือขาย 5 (189) 2,569 (189) 2,569 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ
   ของเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีโอนไปกําไรหรือขาดทุน (427) (35,708) (427) (35,708)
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบ
   ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 11 123 6,628 123 6,628 

(493) (26,511) (493) (26,511)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (10,067) (26,511) (2,943) (26,511)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (426,197) (6,771) 114,577 134,637 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (341,778) 18,410 117,520 161,148 
   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (74,352) 1,330               -                -
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (416,130) 19,740 117,520 161,148 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (349,095) (8,101) 114,577 134,637 
   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (77,102) 1,330               -                -
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (426,197) (6,771) 114,577 134,637 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 17
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (0.084) 0.006 0.029 0.048 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (0.084) 0.004 0.027 0.039 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

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

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามที่รายงานในงวดกอน 1,757,663 802,590 94,328 14,288 -                      19,700 641,394 24,844 3,354,807 461,358 3,816,165 
ผลกระทบจากรายการปรับปรุง 3 -           -             -               -                      -                      -                (48,483) -                        (48,483) (5,986) (54,469)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม 1,757,663 802,590 94,328 14,288 -                      19,700 592,911 24,844 3,306,324 455,372 3,761,696 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 14 394,263 354,319 1,335 (5,198) -                      -                -               -                        744,719 541 745,260 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 14 -           -             -               10,328 -                      -                -               -                        10,328 398 10,726 
   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 18 -           -             -               -                      -                      -                (92,855) -                        (92,855) -             (92,855)
   เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -           -             -               -                      -                      -                -               -                        -           (9,683) (9,683)
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 394,263 354,319 1,335 5,130 -                      -                (92,855) -                        662,192 (8,744) 653,448 

   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย
   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -           -             (84) (80) -                      -                -               -                        (164) 19,806 19,642 
   รวมการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย -           -             (84) (80) -                      -                -               -                        (164) 19,806 19,642 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 394,263 354,319 1,251 5,050 -                      -                (92,855) -                        662,028 11,062 673,090 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กําไรหรือขาดทุน -           -             -               -                      -                      -                18,410 -                        18,410 1,330 19,740 
     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -           -             -               -                      -                      -                -               (26,511) (26,511) -             (26,511)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -           -             -               -                      -                      -                18,410 (26,511) (8,101) 1,330 (6,771)

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -           -             -               -                      -                      8,200 (8,200) -                        -           -             -             
สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 14 -           -             -               -                      (91,013) -                -               -                        (91,013) -             (91,013)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 2,151,926 1,156,909 95,579 19,338 (91,013) 27,900 510,266 (1,667) 3,869,238 467,764 4,337,002 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)

กําไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

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

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 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 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 13, 14 110 349 -               (251) -                      -                -               -                        208 -             208 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 14 -           -             -               5,980 -                      -                -               -                        5,980 306 6,286 
   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 18 -           -             -               -                      -                      -                (122,026) -                        (122,026) -             (122,026)
   เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -           -             -               -                      -                      -                -               -                        -           (16,985) (16,985)
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 110 349 -               5,729 -                      -                (122,026) -                        (115,838) (16,679) (132,517)
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 110 349 -               5,729 -                      -                (122,026) -                        (115,838) (16,679) (132,517)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กําไรหรือขาดทุน -           -             -               -                      -                      -                (341,778) -                        (341,778) (74,352) (416,130)
     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -           -             -               -                      -                      -                (6,824) (493) (7,317) (2,750) (10,067)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -           -             -               -                      -                      -                (348,602) (493) (349,095) (77,102) (426,197)

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -           -             -               -                      -                      6,000 (6,000) -                        -           -             -             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 2,155,959 1,169,694 95,398 24,394 (91,013) 38,700 46,012 (4,743) 3,434,401 361,236 3,795,637 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม 

กําไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

ผลตางจากการ
ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ เปลี่ยนแปลง
ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิที่จะ ทุนสํารอง ในมูลคายุติธรรมของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ซื้อหุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,757,663 802,590 11,726 19,700 361,999 24,844 2,978,522 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 14 394,263 354,319 (4,690) -               -               -                      743,892 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 14 -             -             9,209 -               -               -                      9,209 
   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 18 -             -             -                 -               (92,855) -                      (92,855)
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 394,263 354,319 4,519 -               (92,855) -                      660,246 
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 394,263 354,319 4,519 -               (92,855) -                      660,246 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กําไรหรือขาดทุน -             -             -                 -               161,148 -                      161,148 
     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -             -             -                 -               -               (26,511) (26,511)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -             -                 -               161,148 (26,511) 134,637 

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -             -             -                 8,200 (8,200) -                      -               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 2,151,926 1,156,909 16,245 27,900 422,092 (1,667) 3,773,405 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

ผลตางจากการ
ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ เปลี่ยนแปลง
ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิที่จะ ทุนสํารอง ในมูลคายุติธรรมของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ซื้อหุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 2,155,849 1,169,345 14,511 32,700 515,258 (4,250) 3,883,413 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 13, 14 110 349 (251) -               -               -                      208 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 14 -             -             5,109 -               -               -                      5,109 
   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 18 -             -             -                 -               (122,026) -                      (122,026)
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 110 349 4,858 -               (122,026) -                      (116,709)
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 110 349 4,858 -               (122,026) -                      (116,709)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กําไรหรือขาดทุน -             -             -                 -               117,520 -                      117,520 
     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -             -             -                 -               (2,450) (493) (2,943)
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -             -                 -               115,070 (493) 114,577 

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -             -             -                 6,000 (6,000) -                      -               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 2,155,959 1,169,694 19,369 38,700 502,302 (4,743) 3,881,281 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (416,130) 19,740 117,520 161,148 
รายการปรับปรุง
คาเส่ือมราคา 101,441 115,594 25,267 19,832 
คาตัดจําหนายสินทรัพย 58,502 63,208 3,708 6,774 
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่
   และประกอบกิจการโทรทัศน 104,732 104,522                -                -
รายไดจากการลงทุน (12,480) (16,430) (103,364) (39,308)
ตนทุนทางการเงิน 68,614 87,182 12,551 17,589 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 5,999 3,753 5,203 2,313 
คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ) 304 (5,288) (568) (669)
ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง (กลับรายการ) 213,603 368 (19) (42)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย                - (31,322)                - (33,530)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน (363) (29,847) (363) (29,847)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหน้ี (290)                - (24)                -
กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (108)                -                -                -
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ (103) (115) 73 (73)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 91 39                -                -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 6,714 5,852 1,837 1,592 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 6,286 10,726 5,109 9,209 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (สุทธิจากภาษีเงินได) (1,158) (76)                -                -
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (99,957) (80,559) 4,208 (25,423)

35,697 247,347 71,138 89,565 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคา 222,567 90,077 (50,150) (33,934)
รายไดคางรับ (168,948) (203,542) (130,013) (122,556)
ลูกหน้ีอ่ืน (36,472) (31,933) (676,760) (508,028)
สินคาคงเหลือ 4,442 4,725 32,136 16,188 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (63,468) (52,454) (5,300) (7,719)
เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 2,073 297                -                -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 566 14,827 (1,020) 256 
เจาหน้ีการคา (43,657) (6,330) 46,469 76,071 
เจาหน้ีอ่ืน (7,043) (44,512) (15,876) (25,639)
คาใชจายคางจาย 4,731 (3,257) 75,935 100,921 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,671 (4,355) 4,063 (11,178)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (163) (1,473)                - (1,346)
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (17,478) (12,732) (9,310) (14,336)
เงนิสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (65,482) (3,315) (658,688) (441,735)
จายภาษีเงินได (33,583) (17,954) (9,109) (12,872)
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายไดรับคืน 37,221 -                  30,034            -                  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (61,844) (21,269) (637,763) (454,607)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 13,086 15,174 23 554 
รับเงินปนผล                - 840 103,341 38,754 
เงินลงทุนช่ัวคราว 382,667 (45,733)                -                -
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี (694,300)                - (82,000)                -
เงินรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 709,655                - 82,027                -
เงินรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน                -                -                - 42,000 
จายชําระคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน (647,600) (473,800)                -                -
ซ้ืออาคารและอุปกรณ (8,665) (111,747) (8,934) (54,794)
ขายอุปกรณ 957 1,828 159 1,422 
ซ้ือลิขสิทธิ์รายการ (78,959) (24,840)                -                -
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (4,198) (5,728)                - (1,085)
เงินรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 363 30,412 363 30,412 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (326,994) (613,594) 94,979 57,263 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
15



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบ้ีย (20,230) (26,079) (11,358) (15,769)
จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัท (122,026) (92,855) (122,026) (92,855)
จายเงินปนผลใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (16,985) (9,683)                -                -
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน
   จากสถาบันการเงิน 359,189 (111,706) 373,436 (114,331)
จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (823) (1,488) (823) (1,488)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 300,000                - 300,000                -
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                - (50,400)                - (50,400)
เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ 208 744,719 208 743,892 
เงินรับสุทธจิากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย                - 48,920                - 48,920 
เงินจายสุทธิจากการซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท                - (91,013)                -                -
เงินสดรับจากการชําระหุนทุนออกใหตามสิทธิ
   ของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม                - 541                -                -
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,500)                - (1,500)                -
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 497,833 410,956 537,937 517,969 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 108,995 (223,907) (4,847) 120,625 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 207,525 652,869 17,758 21,504 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 316,520 428,962 12,911 142,129 

รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหน้ีคาซ้ืออาคารและอุปกรณ 1,286 12,005 8,151 26,299 
เจาหน้ีคาซ้ือลิขสิทธิ์รายการ 30,003 35,840                -                -
เจาหน้ีคาซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 2,582 5,033                -                -
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 1,668,190 2,212,258                -                -
การแลกเปล่ียนบริการดวยสินทรัพย 21,554 -                  10,731                -

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 รายการปรับปรุงงวดกอน 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 เงินลงทุนอื่น 
6 ลูกหนี้การคา 

7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
10 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 
11 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

12 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

13 ทุนเรือนหุน 

14 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

15 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

16 ภาษีเงินได 
17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
18 เงินปนผล 
19 เครื่องมือทางการเงิน 

20 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

21 เรื่องอื่นๆ 

22 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

23 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
24 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี 

 
 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 
 
1 ขอมูลทั่วไป  
 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู               

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

 
 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531 
 
 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ใหบริการโฆษณาและขอมูล

ขาวสาร และอื่นๆ รายละเอียดของบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558      
ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 7 และ 8 

 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 
 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง          

งบการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  

 
 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558           

งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล           
ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 
ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง
ใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ     
ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัทหรือบริษัท 

 
(ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 
 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของ       

บริษัท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 
(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 
 
 ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ 

การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบัติเชนเดียวกับ
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 
การวัดมูลคายุติธรรม 
 
กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน
มูลคาซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  

 
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา       
กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึง         
การจัดระดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 
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การวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 
 

เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  
 
 ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

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

สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
 ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตได) 
 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม     
ท่ีแตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคา
ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติฐานท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุขอ 19 เครื่องมือทางการเงิน 

 
3 รายการปรับปรุงงวดกอน 
 

กลุมบริษัทไดปรับปรุงรายการในงวดกอน ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัทอยางมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2558 กลุมบริษัทแสดงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน ในราคาทุนหัก
คาตัดจําหนายสะสม และแสดงคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจายเริ่มแรกดวย
ราคาทุนหักคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการเกิดหน้ีสิน 
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เนื่องจากระยะเวลาการจายชําระใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนนานเกินกวาระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) ใหสินเช่ือ
ตามปกติ กลุมบริษัทจึงตองกําหนดราคาทุนของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนนั้นใหมี
มูลคาเทียบเทาเงินสดคิดลดจํานวนเงินท่ีตองจายชําระเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน ณ วันท่ีรับรูรายการ และบันทึก
ผลตางระหวางราคาเทียบเทาเงินสดกับจํานวนเงินท้ังหมดท่ีตองจายชําระ เปนตนทุนทางการเงินตลอดอายุของ        
การจายชําระคาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน ดังน้ัน กลุมบริษัท
จึงปรับปรุงราคาทุนของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนใหสอดคลองกับมาตรฐาน     
การบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชวิธีปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบใน    
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตามขอกําหนดของมาตรฐาน     
การบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ผลกระทบจากรายการปรับปรุงตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 
มีดังน้ี 
 
 ผลกระทบจากรายการปรับปรุงงวดกอน 
 ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวแลว 
  
รายการปรับปรุง 

  
ปรับปรุงใหม 

   (พันบาท)   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2558      
ตนทุนขายและการใหบริการ 573,430  (6,605)  566,825 
ตนทุนทางการเงิน 15,620  28,727  44,347 
คาใชจายภาษีเงินได 77,831  (4,425)  82,256 
      
กําไรสําหรับงวด 41,348  (17,697)  23,651 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (29,953)  -  (29,953) 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 11,395  (17,697)  (6,302) 
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 ผลกระทบจากรายการปรับปรุงงวดกอน 
 ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวแลว 
  
รายการปรับปรุง 

  
ปรับปรุงใหม 

   (พันบาท)   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
สําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558      
ตนทุนขายและการใหบริการ 1,118,569  (12,808)  1,105,761 
ตนทุนทางการเงิน 30,045  57,137  87,182 
คาใชจายภาษีเงินได 71,693  (8,866)  80,559 
      
กําไรสําหรับงวด 55,203  (35,463)  19,740 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (26,511)  -  (26,511) 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 28,692  (35,463)  (6,771) 
      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม      
สําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558      
กําไรสะสม 641,394  (48,483)  592,911 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 461,358  (5,986)  455,372 
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท       
หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอ
บุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวของกันนี้อาจเปน
รายบุคคลหรือเปนกิจการ 

 
 ความสัมพันธที่มีกับบริษัทรวมและบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 7 และ 8 สําหรับความสัมพันธกับ

ผูบริหารสําคัญ บริษัทยอยทางออมและกิจการท่ีเกี่ยวของกันอื่น มีดังน้ี 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  
สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ   
ไม ว าท างตรงห รือท างอ อม  ท้ั ง น้ี  รวมถึ ง
กรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ีใน
ระดับบริหารหรือไม) 

บริษัทยอยทางออม   
มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต 
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล  

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน (โอนกิจการและ
จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวันท่ี  30 มิถุนายน 
2559) 

บริษัท เนช่ัน คิดส จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล   
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน (บริษัทหยุดดําเนิน
พาณิชยกิจต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2557) 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย จํากัด  
 

ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ช่ั น  บรอดแคส ต้ิ ง   
คอรปอเรช่ัน  จํากัด  (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ช่ั น  บรอดแคส ต้ิ ง   
คอรปอเรช่ัน  จํากัด  (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
99.99 และมีกรรมการรวมกัน (บริษัทหยุดดําเนิน
พาณิชยกิจต้ังแตเดือนมกราคม 2557) 

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



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
 

 24

 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  
 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทaเนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล  
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
98.99 และมีกรรมการรวมกัน 

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน   
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด  ไทย เปนกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยบริษัท คมชัดลึก 

มีเดีย จํากัด ถือหุนรอยละ 19.00 
 

  
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไปและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
ตนทุนขายและการใหบริการ อัตราตนทุนปนสวนตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
       ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 
ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 
เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจายในรายงานการประชุมผูถือหุน 
รายไดอื่น ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
และ 2558 สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน  2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        
รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  144,248  176,833 
ตนทุนขายและการใหบริการ -  -  9,293  5,894 
ขายอุปกรณ -  -  363  1,983 
ซื้ออุปกรณ -  -  766  695 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  -  100 
เงินปนผลรับ -  -  103,341  37,914 
รายไดอื่น -  -  3,918  5,103 
คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  2,943  4,967 
        
บริษัทรวม        
รายไดจากการใหบริการ 1,149  1,039  30  30 
        
ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        
   เงินเดือนและคาแรง 19,152  20,043  8,970  8,814 
   อื่นๆ 1,043  1,150  301  317 
รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 20,195  21,193  9,271  9,131 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        
รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  312,787  360,280 
ตนทุนขายและการใหบริการ -  -  16,925  12,205 
ขายอุปกรณ -  -  1,436  1,983 
ซื้ออุปกรณ -  -  777  27,346 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  -  485 
เงินปนผลรับ -  -  103,341  37,914 
รายไดอื่น -  -  7,878  9,361 
คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  5,934  7,947 
        
บริษัทรวม        
รายไดจากการใหบริการ 2,564  2,455  61  60 
        
ผูบริหารสําคัญ        
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        
   เงินเดือนและคาแรง 38,539  42,430  17,940  19,878 
   อื่นๆ 2,113  2,361  603  688 
รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 40,652  44,791  18,543  20,566 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ยอดคงเหลอืกบักิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  1,022,768  869,328 
บริษัทรวม 197  223  11  11 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 67  67  -  - 
 264  290  1,022,779  869,339 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 
สุทธ ิ 197  223  1,022,779  869,339 

 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        
   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 
   งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 

 
รายไดคางรับ - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  77,779  61,214 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  6  -  6 
รวม -  6  77,779  61,220 

 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  1,278,313  599,796 
บริษัทรวม 229  335  -  - 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 17,345  17,488  -  143 
 17,574  17,823  1,278,313  599,939 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,345)  (17,345)  -  - 
สุทธ ิ 229  478  1,278,313  599,939 

 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        
   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 
   งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 และ 2558 มีดังน้ี 
 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย      
ณ วันท่ี 1 มกราคม -  - -  42,000 
ลดลง -  - -  (42,000) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน -  - -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
 

 29

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  1,219,324  1,142,322 
บริษัทรวม -  64  -  64 
รวม -  64  1,219,324  1,142,386 

 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  16,852  27,966 
บริษัทรวม 12  2  -  - 
รวม 12  2  16,852  27,966 

 
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย -  -  483,597  401,729 

 
 สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
 บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมหลายแหงเพ่ือใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุน

การดําเนินงาน การตลาดและงานดานอื่นๆ โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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5 เงินลงทุนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว       
เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 14,914  257,581  - - 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 399,500  539,500  - - 
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 10,112  25,069  - 3 
 424,526  822,150  - 3 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น       
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 2,160  2,776  2,160 2,776 
ตราสารทุนอื่นท่ีไมอยูในความตองการ       
   ของตลาด 7,566  7,566  7,566 7,566 
 9,726  10,342  9,726 10,342 
รวม 434,252  832,492  9,726 10,345 
  
รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ของตราสารทุนและตราสาร
หนี้ท่ีอยูในความตองการของตลาดมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว     
หลักทรัพยเพ่ือคา     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 25,069 - 3 - 
ซื้อระหวางงวด 694,300 - 82,000 - 
ขายระหวางงวด (709,365) - (82,003) - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 108 - - - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 10,112 - - - 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
หลักทรัพยเผื่อขาย        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,776 39,714 2,776 39,714 
ขายระหวางงวด (427) (36,273) (427) (36,273) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา (189) 2,569 (189) 2,569 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2,160 6,010 2,160 6,010 

 
6 ลูกหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน                     4 264  290  1,022,779  869,339 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  425,997  664,458  148,020  252,430 
รวม  426,261  664,748  1,170,799  1,121,769 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (68,023)  (64,889)  (37,239)  (32,844) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (11,606)  (11,302)  (5,249)  (5,817) 
สุทธ ิ  346,632  588,557  1,128,311  1,083,108 
         
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับ       

งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน 3,315  2,517  1,154  (1,049) 
งวดหกเดอืนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน 8,270  3,903  5,515  2,463 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน        
ยังไมครบกําหนดชําระ 197  223  172,751  26,140 
เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน -  -  121,668  86,240 
3 - 6 เดือน -  -  115,255  152,922 
6 - 12 เดือน -  -  142,290  192,504 
มากกวา 12 เดือน 67  67  470,815  411,533 

 264  290  1,022,779  869,339 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 
 197  223  1,022,779  869,339 

 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 199,929  298,564  34,285  35,000 
เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 130,840  261,368  61,349  157,806 
3 - 6 เดือน 15,890  29,703  9,467  21,959 
6 - 12 เดือน 12,029  7,229  8,274  3,548 
มากกวา 12 เดือน 67,309  67,594  34,645  34,117 

 425,997  664,458  148,020  252,430 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (67,956)  (64,822)  (37,239)  (32,844) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (11,606)  (11,302)  (5,249)  (5,817) 
 346,435  588,334  105,532  213,769 
        

สุทธ ิ 346,632  588,557  1,128,311  1,083,108 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วันถึง 90 วนั 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 22,076  21,756  1,800  1,800 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,158  76  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 23,234  21,832  1,800  1,800 

 
 ไมมีการซ้ือและจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559  
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดสวนความเปน  มูลคาตาม เงินปนผลรับสําหรับ 
บริษัทรวม       ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว  ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558  2559 2558 2559 2558 2559  2558 

  (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อนิฟอรมเมชัน่ 

เซอรวิส จํากัด ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800 1,800 23,234 22,076 -  - 
 
บริษัทรวมดังกลาวดําเนินธุรกจิในประเทศไทย กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาที่เปดเผยตอสาธารณชน



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,993,311  2,504,415 
จําหนาย -  (15,390) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2,993,311  2,489,025 
 
การปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทยอย 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย (“บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) 
เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทยอยดังกลาวมีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
สิ่งพิมพของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทยอย”) เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดมีการบันทึกสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง และตัดจําหนาย
ลิขสิทธิ์สําหรับสิ่งพิมพเพิ่มข้ึน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 193.48 ลานบาท และ 
10.97 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ตามลําดับ รวมถึงไดมีการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 38.70 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมของกลุมบริษัท ท้ังน้ี กลุมบริษัทยอยอยู
ระหวางดําเนินการธุรกิจใหมและหาพันธมิตรรวมในการลงทุนภายในป 2559 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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การควบรวมกิจการของบริษัทยอยทางออม 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน)”) เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการของ
บริษัทยอยทางออม ไดแก บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด กับบริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ซึ่ง
เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ 
 
ภายใตสัญญาโอนกิจการดวยวิธีการโอนทรัพยสินและหนี้สินท้ังหมด บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จะโอนทรัพยสิน
และหนี้สินท้ังหมดใหกับบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดยบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด          
จะชําระคาตอบแทนใหแกบริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จํานวน 47 ลานบาทโดยกําหนดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 เปนวันท่ีรับโอนกิจการ ภายหลังการควบรวมกิจการดังกลาว บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไดจด
ทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 
 
การซ้ือเงินลงทุน 
 
ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) 
เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมดังกลาวมีมติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท (แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) เปน 97 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
97,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) ใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด”) บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดรับชําระคาหุนเต็มจํานวนเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และไดจดทะเบียนการ
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 
 
เงินปนผล 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน)”) เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ          
ผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.022 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3.74 ลานบาท            
เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน)”) เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ             
ผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 42.84 ลานบาท        
เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”) เมื่อวันท่ี    
27 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจํา          
ป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 195 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 48.75 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย
ใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”) 
เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย
ใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ
 

ทุนชําระแลว 
 

ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  
เงินปนผลรับสําหรับ 

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (รอยละ)  (พันบาท)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง    
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศน 
รายการวิทยุ และ
ใหบริการโฆษณาผาน        
สื่อโทรทัศน วิทยุและ         
สื่อรูปแบบใหม 

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

บริษัท เนชั่น อินเตอร     
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

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

76.49 76.49  170,048 170,048  340,624  340,624  -  -  340,624  340,624  2,862  9,169 

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค 
จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย
หนังสือพิมพฉบับ
ภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ 
สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดยีและ
สื่อโฆษณา 

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



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ
 

ทุนชําระแลว 
 

ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  
เงินปนผลรับสําหรับ 

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (รอยละ)  (พันบาท)
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด จัดสงหนังสือพิมพและ

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

 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย 
จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 
สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดยีและ
สื่อโฆษณา 

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

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 
สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดยีและ
สื่อโฆษณา 

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

25,000 25,000 48,750  - 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส   
บรอดแคสติ้ง จํากัด 

ผลิตรายการโทรทัศน และ
ใหบริการโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศน 

99.90 99.90 1,000,000 1,000,000 999,000   999,000 - - 999,000 999,000 -  - 

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน
และอบรมทางดานวิชาการ 

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

บริษัท ดับบลิวพีเอส    
(ประเทศไทย) จํากัด 

ผลิตหนังสือพิมพและ
หนังสือตางๆและการ
ใหบริการการพิมพ 

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

รวม  3,129,703  3,129,703 136,392 136,392 2,993,311 2,993,311 103,341  37,914 
 
 
บริษัทยอยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอ
สาธารณชน ยกเวนบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559     
มีราคาปดอยูท่ี 1.98 บาท และ 2.24 บาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2558: 2.60 บาท และ 2.30 บาท ตามลําดับ) มูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเทากับ 757.46 ลานบาท และ 291.35 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 
2558: 994.64 ลานบาท และ 299.15 ลานบาท ตามลําดับ) 
 

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 
 การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558           

มีดังน้ี 
 

งบการเงินรวม 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 2558

การจําหนาย   การจําหนาย
การซ้ือและ และการโอน การซ้ือและ  และการโอน
การโอนเขา ออก - ราคา การโอนเขา  ออก - ราคา
- ราคาทุน ตามบัญชีสุทธิ - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ

 (พันบาท) 
อาคารและสวนปรับปรุง 21,949 - -  -
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 167 - 49,989  -
เครื่องจักรและอุปกรณ 442 - 26  -
อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 3,603 117 110,188  256
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 3,005 771 9,072  262
ยานพาหนะ 500 57 4,208  -
สินทรัพยระหวางติดต้ัง 517 647 73,824  136,070
รวม 30,183 1,592 247,307  136,588

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 2558

การจําหนาย   การจําหนาย
การซ้ือและ และการโอน การซ้ือและ  และการโอน
การโอนเขา ออก - ราคา การโอนเขา  ออก - ราคา
- ราคาทุน ตามบัญชีสุทธิ - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ

 (พันบาท) 
อาคาร 10,731 - - -
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา - - 24,606 -
อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 1,071 54 60,657 113
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 1,051 55 2,505 2
ยานพาหนะ 500 - - -
สินทรัพยระหวางติดต้ัง - - 50,186 55,464
รวม 13,353 109 137,954 55,579
 

10 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 
 

บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคลื่นความถี่            
เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูท่ัวไป          
แบบความคมชัดปกติ ในราคาประมูลรวม 2,200 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) บริษัทยอยดังกลาวจะตองชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยแยกชําระ ดังน้ี 
 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาข้ันตํ่าจํานวน 380 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป นับแต

วันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด  
2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่าจํานวน 1,820 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด ภายใน 5 ป     

นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 
 
บริษัทยอยดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่งวดท่ีหนึ่งจํานวนรอยละ 50 ของราคา
ประมูลข้ันตํ่า และรอยละ 10 ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า รวมเปนเงินท้ังส้ิน 334 ลานบาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมและสุทธิจากเงินประกันการประมูลจํานวน 38 ลานบาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดวาง
หนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินเพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจํานวน 1,828 ลานบาท 
ใหกับ กสทช. เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินท่ีระบุ                 
ในสัญญาส้ินสุดวันท่ี 25 เมษายน 2562 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 หนังสือคํ้าประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 1,130 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 
1,532 ลานบาท) 
 
บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อใหบริการ
โทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ ในราคา
ประมูลรวม 1,338 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) บริษัทยอยทางออมดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยแยกชําระ ดังน้ี 
 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาข้ันตํ่าจํานวน 220 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป นับแต

วันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด  
2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่าจํานวน 1,118 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด ภายใน 5 ป    

นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด  
 
บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่งวดท่ีหนึ่งจํานวนรอยละ 50 ของ
ราคาประมูลข้ันตํ่า และรอยละ 10 ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า รวมเปนเงินท้ังส้ิน 199.80 ลานบาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมและสุทธิจากเงินประกันการประมูลจํานวน 22 ลานบาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดวาง
หนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจํานวน 1,116.20                   
ลานบาท ใหกับ กสทช. เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินท่ี
ระบุในสัญญาส้ินสุดวันท่ี 25 เมษายน 2562 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 หนังสือคํ้าประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 692.80 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 
938.40 ลานบาท) 
 
บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน เพื่อใหบริการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 โดยมี
ระยะเวลา 15 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572 

  
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจายแก กสทช. ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ          
31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 
 มูลคาอนาคต มูลคาปจจุบัน มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบนั
 ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน
 ที่ตองจาย ดอกเบี้ย ที่ตองจาย ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย
 (พันบาท)
ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 647,600 77,453 570,147 647,600 91,396 556,204
ครบกําหนดชาํระหลังจากหนึ่งป  
   แตไมเกินหาป 1,175,200 77,157 1,098,043 1,822,800 108,662 1,714,138
รวม 1,822,800 154,610 1,668,190 2,470,400 200,058 2,270,342 

 

11 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย  หน้ีสิน 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 

(พันบาท) 
รวม 380,640 272,879 31,695  27,783 
การหักกลบรายการของภาษี (9,025) (9,957) (9,025)  (9,957) 
สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  371,615 262,922 22,670  17,826 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย  หน้ีสิน 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รวม 89,654 92,835 711  420 
การหักกลบรายการของภาษี (711) (420) (711)  (420) 
สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  88,943 92,415 -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกราคม  กําไรหรอื  กําไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
ลูกหนี้การคา 11,762 696  -  12,458 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,063 -  123 1,186 
สินคาคงเหลือ 16,024 42,634  -  58,658 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,492 -  -  6,492 
ประมาณการหน้ีสิน 31,938 1,880  2,394  36,212 
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ       
   ประกอบกิจการโทรทัศน 31,297 6,529  -  37,826 
ยอดขาดทุนยกไป 174,303 53,505  -  227,808 
รวม 272,879 105,244  2,517  380,640 
      
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 27,783 3,629  -  31,412 
คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยมื       
   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 283  -  283 
รวม 27,783 3,912  -  31,695 
       
สุทธ ิ 245,096 101,332  2,517  348,945 

 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินรวม 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกราคม  กําไรหรอื  กําไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,336 - - 1,336 
ลูกหนี้การคา 15,345 (2,231) - 13,114 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด - - 417 417 
สินคาคงเหลือ 15,190 80 - 15,270 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,492 - - 6,492 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 1,817 - 1,817 
ประมาณการหน้ีสิน 28,896 1,577 - 30,473 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 3,008 1,064 - 4,072 
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ     
   ประกอบกิจการโทรทัศน 13,617 8,866 - 22,483 
ยอดขาดทุนยกไป 51,940 66,854 - 118,794 
รวม 135,824 78,027 417 214,268 
     
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 43 (43) - - 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 6,211 - (6,211) - 
คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยมื     
   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 289 (131) - 158 
รวม 6,543 (174) (6,211) 158 
     
สุทธ ิ 129,281 78,201 6,628 214,110 

 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกราคม  กําไรหรอื  กําไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2559 
 (พันบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
ลูกหนี้การคา 4,275 765 - 5,040
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,063 - 123 1,186
สินคาคงเหลือ 572 (4) - 568
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,492 - - 6,492
ประมาณการหน้ีสิน 10,433 527 613 11,573
ยอดขาดทุนยกไป 70,000 (5,205) - 64,795
รวม 92,835 (3,917) 736 89,654
    
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 420 8 - 428
คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยมื    
   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 283 - 283
รวม 420 291 - 711
    
สุทธ ิ 92,415 (4,208) 736 88,943

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกราคม  กําไรหรอื  กําไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2558 
 (พันบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,336 - - 1,336 
ลูกหนี้การคา 5,208 (718) - 4,490 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด - - 417 417 
สินคาคงเหลือ 574 (3) - 571 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,492 - - 6,492 
ประมาณการหน้ีสิน 9,707 246 - 9,953 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2,345 904 - 3,249 
ยอดขาดทุนยกไป 3,408 24,852 - 28,260 
รวม 29,070 25,281 417 54,768 
     
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 259 (11) - 248 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด 6,211 - (6,211) - 
คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยมื     
   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 289 (131) - 158 
รวม 6,759 (142) (6,211) 406 
     
สุทธ ิ 22,311 25,423 6,628 54,362 

 
กลุมบริษัทยังไมรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินอายุในป 2559 
และ 2563-2564 จํานวน 43.67 ลานบาท เนื่องจากฝายบริหารพิจารณาวายังไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัท
ยอยทางออม จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 

 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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12 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน        
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ        
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 184,919  163,856  57,867  52,166 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรูในกําไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 4,636 4,632 1,319 1,233 
     

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก     
   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในระหวางงวด -  -  -  - 
    
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรูในกําไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 9,258  8,982  2,638  2,576 
     

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก     
   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในระหวางงวด 11,968  -  3,063  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก                
ความเส่ียงของชวงชีวิตและความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  
 
การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ของภาระผูกพัน
ของโครงการผลประโยชน มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการ     
   ผลประโยชน ณ วันท่ี 1 มกราคม  163,856  149,358  52,166  48,534 
        
รับรูในกําไรขาดทุน        
ตนทุนบริการปจจุบัน  6,714  5,852  1,837  1,592 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 2,544  3,130  801  984 
 9,258  8,982  2,638  2,576 
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่        
ขาดทุนจากการประมาณการตาม        
   หลักคณิตศาสตรประกันภัย 11,968  -  3,063  - 
 11,968  -  3,063  - 
อื่นๆ        
ผลประโยชนจาย (163)  (1,473)  -  (1,346) 
 (163)  (1,473)  -  (1,346) 
ภาระผูกพันของโครงการ        
   ผลประโยชน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 184,919  156,867  57,867  49,764 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ย             
ถวงนํ้าหนัก) ไดแก 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 

 (รอยละ)
อัตราคิดลด 2.9 - 3.9  3.9 - 4.1  2.9  4.1 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 
 
ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 
 

13 ทุนเรือนหุน 
 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 208,000 หนวย 
เนื่องมาจากการใชสิทธิซื้อหุนของโครงการสิทธิซื้อหุนท่ีใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอยในป 2556 รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 0.21 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเปน
จํานวน 0.10 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี    
23 พฤษภาคม 2559 

 
14 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 
 
 NMG-WB 
 
 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย จํานวน 82.39 ลานหนวย  

 
 บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 NINE-WA 
 

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเท
นเมนท จํากัด (มหาชน)”) เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริษัทยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 4.25                       
ลานหนวย  

 

 บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทยอยไดแจงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ 
ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 

 NBC-WB 
 

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน)”) เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 8.80 ลานหนวย  

  

บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทยอยไดแจงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ               
ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 

 คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด       
หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 6.29 ลานบาท และ 5.11 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 10.73 ลานบาท 
และ 9.21 ลานบาท ตามลําดับ)  
 

รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2559 2558 

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

 (พันหนวย / พนับาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 14,799 18,665 11,364  14,288
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 5,853 6,751 10,151  11,054
ใชใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (208) (251) (4,457)  (5,198)
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (943) (771) (1,637)  (806)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 19,501 24,394 15,421  19,338



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

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

 (พันหนวย / พนับาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 11,993 14,511 9,691  11,726
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 4,656 5,410 9,048  9,861
ใชใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (208) (251) (3,876)  (4,690)
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (433) (301) (1,438)  (652)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 16,008 19,369 13,425  16,245

 
 NMG-W3 
  

 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีดังน้ี 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2559 
ออกสิทธ ิ
ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 
ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 2559 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ
(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

904 - - 904 1 
5 ป นับต้ังแต
วันท่ีใหสิทธิ 

 

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน โดยไมคิด
คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1aหุนตอ 1aหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ อนุมัติการเพ่ิมทุน           
จดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 873.30 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,647,740,300 หุน มูลคาหุนละ 
0.53aบาท)aเปนจํานวน 2,663.57 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวนa5,025,607,915aหุน มูลคาหุนละ               
0.53 บาท) โดยการออกหุนสามัญจํานวนไมเกิน 3,377,867,615 หุน มูลคาหุนละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการเพ่ิมทุน
และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวไวขางตน 

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



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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15 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 

 
 
 
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด    
 

สิ่งพิมพและโฆษณา 
  

บริการดานการพิมพ 
 สื่อการศึกษาและ 

บันเทิง 
 สื่อกระจายภาพและเสียง 

และสื่อสมัยใหม 
  

อื่นๆ 
  

รวม  
   วันที่ 30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท)
รายไดจากลูกคาภายนอก 512,088 649,048  29,681 26,461  72,911  96,881 439,096 577,459 84,589 87,045 1,138,365  1,436,894 
รายไดระหวางสวนงาน 64,088 62,710  112,688 136,223  4,084  3,155 3,158 902 50,560 71,661 234,578  274,651 
รายไดอื่น 10,277 75,467  2,819 2,794  7,648  8,912 9,789 11,842 11,644 10,341 42,177  109,356 
รวมรายได 586,453 787,225  145,188 165,478  84,643  108,948 452,043 590,203 146,793 169,047 1,415,120  1,820,901 
                 
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน  
   กอนหักภาษีเงินได (36,056) 88,715  15,523 2,153  (212,320)  (5,120) (269,283) (134,882) (15,109) (11,761) (517,245)  (60,895) 
สินทรัพยตามสวนงานที่รายงาน  
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม 1,555,799  1,744,440  714,588  745,348  422,912  609,642  4,713,193  4,832,375  295,763  305,413  7,702,255  8,237,218 
หนี้สินตามสวนงานที่รายงาน  
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม 1,666,945  1,045,815  137,232  143,753  42,090  50,533  2,009,475  2,582,315  50,876  60,451  3,906,618  3,882,867 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 การกระทบยอดกําไรหรือขาดทุนของสวนงานที่รายงาน 
 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2559  2558 
  (พันบาท) 
กําไรหรือขาดทนุ     
รวมขาดทุนจากสวนงานท่ีรายงานกอนภาษีเงินได  (517,245)  (60,895) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  1,158  76 
ขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได  (516,087)  (60,819) 
 

16 ภาษีเงินได 
 
การรับรูภาษีเงินไดข้ึนอยูกับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝายบริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินไดประจําปถัวเฉลี่ย             
ถวงนํ้าหนักท่ีคาดไวสําหรับปทางการเงินเต็มปท่ีใชกับรายไดกอนภาษีของงวดระหวางกาล อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง
รวมของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องเปนระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559           
คือรอยละ 19.37 และรอยละ 3.46 ตามลําดับ (2558:_รอยละ 132.46 และรอยละ 18.73 ตามลําดับ)_การเปลี่ยนแปลง
ในอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงมีสาเหตุหลักเนื่องจากการรับรูรายไดเงินปนผลของบริษัทซึ่งเปนรายไดท่ีไดรับยกเวน
ทางภาษี  
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 

คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย
แลวระหวางงวดในแตละงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังน้ี  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ       
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (302,229)  21,291  97,784  115,890 

จํานวนหุนสามญัท่ีออก ณ วันท่ี 1 เมษายน 4,067,640  3,316,346  4,067,640  3,316,346 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 23 พฤษภาคม 89  -  89  - 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 25 พฤษภาคม -  1,575  -  1,575 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิวันท่ี 26 มิถุนายน -  40,660  -  40,660 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก        
(ขั้นพ้ืนฐาน) 4,067,729  3,358,581  4,067,729  3,358,581 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.074)  0.006  0.024  0.035 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ       
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (341,778)  18,410  117,520  161,148 

จํานวนหุนสามญัท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 4,067,640  3,316,346  4,067,640  3,316,346 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 23 พฤษภาคม 45  -  45  - 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 25 พฤษภาคม -  792  -  792 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิวันท่ี 26 มิถุนายน -  20,442  -  20,442 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก        
(ขั้นพ้ืนฐาน) 4,067,685  3,337,580  4,067,685  3,337,580 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.084)  0.006  0.029  0.048 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 คํานวณจาก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวาง
งวดในแตละงวดวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ   
ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (302,229) 21,291  97,784  115,890

   

จํานวนหุนสามญัโดยวิธีถวัเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก        
(ข้ันพื้นฐาน) 4,067,729  3,358,581  4,067,729  3,358,581 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน -  751,977  203,433  751,977 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก      

(ปรับลด) 4,067,729  4,110,558  4,271,162  4,110,558 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.074) 0.005  0.023  0.028



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 2558 2559  2558
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ   
ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (341,778) 18,410  117,520  161,148

   

จํานวนหุนสามญัโดยวิธีถวัเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก        
(ข้ันพื้นฐาน) 4,067,685  3,337,580  4,067,685  3,337,580 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน - 810,072  232,665  810,072
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก      

(ปรับลด) 4,067,685  4,147,652  4,300,350  4,147,652 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.084) 0.004  0.027  0.039
 
บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (NMG-W3) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) 
มารวมคํานวณเพ่ือหาขาดทุนตอหุนปรับลดเน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานของผูถือหุนสามัญใน             
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 
บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) มาคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ 
(รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญ    
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 
บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) มาคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ 
(รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญ    
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2558  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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18 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 122.03 ลานบาท 
เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.028 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 92.86 ลานบาท 
เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 

 
19 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 

ตารางดังตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลําดับ
ช้ันมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคา
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชี
ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 

 

งบการเงินรวม 
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)

30 มิถุนายน 2559      
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 10,112 -  10,112 - 10,112 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 2,160 2,160  - - 2,160 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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งบการเงินรวม 
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)

30 มิถุนายน 2559      
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการ 
   เงินที่ไมไดวดัมูลคาดวยมูลคายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 316,520     
เงินลงทุนช่ัวคราว 414,414     
ลูกหนี้การคา 346,632     
รายไดคางรับ 951,728     
ลูกหนี้อื่น 122,004     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม      
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 949,574     
เจาหน้ีการคา 110,072     
เจาหน้ีอื่น 110,932     
คาใชจายคางจาย 208,737     
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและ       
   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 1,668,190     1,708,670
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,063     2,063
      
31 ธันวาคม 2558      
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 25,069 -  25,069 - 25,069
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 2,776 2,776  - - 2,776
       



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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งบการเงินรวม 
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)

31 ธันวาคม 2558      
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการ 
   เงินที่ไมไดวดัมูลคาดวยมูลคายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 207,525     
เงินลงทุนช่ัวคราว 797,081     
ลูกหนี้การคา 588,557     
รายไดคางรับ 782,780     
ลูกหนี้อื่น 85,826     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม      
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 590,385     
เจาหน้ีการคา 133,706     
เจาหน้ีอื่น 119,649     
คาใชจายคางจาย 216,232     
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและ       
   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 2,270,342     2,347,000
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,832     2,832

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 (พันบาท)
30 มิถุนายน 2559      
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 2,160 2,160  - - 2,160 
       
       



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)

30 มิถุนายน 2559      
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการ 
   เงินที่ไมไดวดัมูลคาดวยมูลคายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,911     
ลูกหนี้การคา 1,128,311     
รายไดคางรับ 702,810     
ลูกหนี้อื่น 1,326,750     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม      
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 892,933     
เจาหน้ีการคา 1,234,649     
เจาหน้ีอื่น 36,661     
คาใชจายคางจาย 529,907     
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,063     2,063
       
31 ธันวาคม 2558       
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา       
   ดวยมูลคายุติธรรม       
ตราสารหน้ีถือไวเพ่ือคา 3 -  3 - 3
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 2,776 2,776  - - 2,776
       



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (พันบาท)

31 ธันวาคม 2558       
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการ 
   เงินที่ไมไดวดัมูลคาดวยมูลคายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 17,758     
ลูกหนี้การคา 1,083,108     
รายไดคางรับ 572,797     
ลูกหนี้อื่น 649,801     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม      
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 519,497      
เจาหน้ีการคา 1,177,449     
เจาหน้ีอื่น 58,849      
คาใชจายคางจาย 453,717     
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,832     2,832
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
 

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 
 

ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจําสําหรับสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคายุติธรรม
เหลาน้ีถูกจัดประเภทอยูในระดับท่ีตางกันของลําดับช้ันมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา นิยามของ
ระดับตางๆ มีดังน้ี 
 

 ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน
อยางเดียวกันซึ่งกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 

 ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

 ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรอืหนี้สินนั้น 
 

 กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหน้ีถือไวเพื่อคาโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิรวมของ            
เงินลงทุนซึ่งเปนขอมูลรายงานจากบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย  
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20 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        
อาคารและอุปกรณ -  130  -  - 
        
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น        
   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได        
ภายในหน่ึงป 210,525  214,776  42,103  46,988 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 643,528  637,770  25,543  52,198 
หลังจากหาป 839,991  890,276  -  - 
รวม 1,694,044  1,742,822  67,646  99,186 
  
ภาระผูกพันอื่นๆ        
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช        
   (เหรียญสหรฐัอเมริกา)                    -  894  

 
-  894 

        
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช (บาท) 816  42,131  -  41,105 
คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทยอยกับ        
   สถาบันการเงิน (บาท) 85,000  85,000  85,000  85,000 
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (บาท) 2,002,086  2,693,415  37,780  35,366 
รวม 2,087,902  2,820,546  122,780  161,471 
 
ก) บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและบริการเพ่ือเชาสํานักงานรวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกกับบริษัท

ในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดในเวลาที่แตกตางกันจนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
บริษัทและบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเงื่อนไข
ในการตออายุสัญญาได 
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ข) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาซื้อขาวกับบริษัทตางประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 5 ป โดยเริ่ม
ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเงื่อนไขในการตออายุสัญญาได 

 
ค) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพ่ือรับบริการเก่ียวกับการสงสัญญาณ

โทรทัศนข้ึนสูดาวเทียมกับบริษัทในประเทศสองแหง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ระยะเวลาของสัญญา อายุสัญญา คาบริการรวม 
  (ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
25 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2560 3 ป 2 เดือน 0.63  
25 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2560 3 ป 2 เดือน 0.02  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ป 6 เดือน 1.12  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ป 6 เดือน 0.03  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ป 6 เดือน 1.12  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2562 5 ป 6 เดือน 0.03  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2563 5 ป 11 เดอืน 0.92  
25 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2563 5 ป 11 เดอืน 0.03  

 
ง) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยบริษัทยอย

ทางออมตกลงชําระคาเชาตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปน  3 ป  สิ้นสุดวันท่ี                
31 ธันวาคม 2559  

 
จ) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชารับบริการโครงขายโทรทัศนประเภท                

ท่ีใชคลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับกองทัพบก                  
เปนระยะเวลา 14 ป 5 เดือน โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 16 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571 บริษัทยอย
และบริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการโครงขายสําหรับชองรายการดังกลาวเปน
จํานวนเงินท้ังส้ินประมาณ 1,569.47 ลานบาท 

 
ฉ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแต

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2560 บริษัทยอยตกลงชําระคาเชาตามอัตราที่ตกลงในสัญญา 
ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเงื่อนไขในการตออายุสัญญาได 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
 

 65

ช) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาและบริการเพ่ือเชาสํานักงานและหองสงรายการกับบริษัทในประเทศ
แหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทยอย  
ตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา และสามารถตออายุสัญญาไดรวมเปนระยะเวลา 
15 ป 

 
ซ) บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเปนหองสงรายการกับสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงเปนระยะเวลา          

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

 
ฌ) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือใชเปนลานจอดรถกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยตกลงชําระคาเชาตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาน้ีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
 
ญ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชายานพาหนะกับบริษัทในประเทศสองแหง โดยตกลงชําระคาเชาตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 - 4 ป โดยจะสิ้นสุดในระยะเวลาท่ี
แตกตางกันจนถึงวันท่ี 29 เมษายน 2562 

 
ฎ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศนใน

ประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 
ฏ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน             

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 15 มกราคม 2559 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 
21 เร่ืองอื่นๆ 
 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัท บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”) กรรมการและพนักงาน

ของกลุมบริษัท ตกเปนจําเลยในคดีอาญาเก่ียวกับการหม่ินประมาทดวยการโฆษณา ความผิดตอพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และอื่นๆ โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 2,343 ลานบาท 
ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของเช่ือวา ศาลจะพิพากษาคดีดังกลาวเปนคุณแกบริษัท บริษัทยอย กรรมการ
และพนักงานของกลุมบริษัท และเช่ือวาในท่ีสุดผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตอ        
งบการเงิน 
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ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท  ตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการฝาฝน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 42.5 ลานบาท ผูบริหารและท่ีปรึกษา
กฎหมายท่ีเกี่ยวของเช่ือวา ศาลจะพิพากษาคดีดังกลาวเปนคุณแกบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท และเช่ือวาใน
ท่ีสุดผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 
 ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท ตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการละเมิด

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 51.9 ลานบาท ผูบริหาร
และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของเช่ือวา ศาลจะพิพากษาคดีดังกลาวเปนคุณแกบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท 
และเช่ือวาในท่ีสุดผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

  
 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดพระโขนงไดมีคําพิพากษาคดีแพงเก่ียวกับการเพิกถอนมติของท่ีประชุม

บริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 โดยใหการประชุมและการลงมติตางๆ ท้ังหมดในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558 ของบริษัทเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 ตกเปนโมฆะ บริษัทไดยื่นอุทธรณคดีดังกลาวโดยอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ 

 
22 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด”) เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559         
ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 170 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 17,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 340 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 34,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเรียกชําระคาหุนในอัตรารอยละ 50 ของมูลคาหุนเปนจํานวนเงิน 85 ลานบาท โดยเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ท้ังน้ี บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 76.50 
ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 
 

23 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 5/2559 เรื่องแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซึ่งยังไมมีผลบังคับใช และไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้ ประกาศฉบับ
นี้อาจเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 กลุมบริษัทไมมีแผนท่ีจะนําประกาศฉบับน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ  

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
 

 67

กลุมบริษัทไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท จากการถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือ
ปฏิบัติ 

 
24 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลเพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบของงวด 2559 ไดมีการจัดประเภทรายการ
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินระหวางกาลป 2559 มีดังน้ี 
 

 

 2558
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 กอนจัด หลังจัด กอนจัด    หลังจัด
 ประเภท จัดประเภท ประเภท ประเภท  จัดประเภท  ประเภท
 ใหม ใหม ใหม ใหม  ใหม  ใหม
 (พันบาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
   สําหรับงวดสามเดือน    
   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      
คาใชจายในการบริหาร 121,768 21,193 142,961 73,588 9,131 82,719
คาตอบแทนผูบริหาร 21,193 (21,193) - 9,131 (9,131) -
  -  - 
    
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
   สําหรับงวดหกเดือน    
   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน    
คาใชจายในการบริหาร 229,293 44,791 274,084 143,061 20,566 163,627
คาตอบแทนผูบริหาร 44,791 (44,791) - 20,566 (20,566) -
  -  - 

 


