
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงนิระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 314,655           207,525           19,587             17,758             

เงินลงทุนชั่วคราว 5 313,723           822,150                          - 3                      

ลูกหนี้การคา 6 392,417           588,557           1,106,834        1,083,108        

รายไดคางรับ 4 876,578           782,780           670,475           572,797           

ลูกหนี้อื่น 4 113,210           85,826             1,389,010        649,801           

สินคาคงเหลือ   8 162,747           379,968           28,199             69,698             

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 364,060           288,077           95,658             90,943             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,537,390        3,154,883        3,309,763        2,484,108        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 610                  2,683                              -                -

เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 23,209             22,076             1,800               1,800               

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8                -                - 3,054,040        2,993,311        

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 4                -                -                -                -

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 5 6,256               10,342             6,256               10,342             

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 9 66,773             44,678             55,635             44,678             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 10 1,529,726        1,646,419        501,298           528,224           

สินทรัพยไมมีตัวตน 8 186,572           115,517           7,852               11,691             

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 11 2,626,610        2,783,780                       -                -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 8, 12 387,736           262,922           101,035           92,415             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 191,809           193,918           140,017           144,613           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,019,301        5,082,335        3,867,933        3,827,074        

รวมสินทรัพย 7,556,691        8,237,218        7,177,696        6,311,182        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 1,023,134        590,385           971,226           519,497           

เจาหนี้การคา 4 101,911           133,706           1,339,509        1,177,449        

เจาหนี้อื่น 4 156,652           119,649           45,834             58,849             

สวนของคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่

   และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 577,108           556,204                          -                -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 110,000                          - 110,000                          -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,400               1,561               1,400               1,561               

คาใชจายคางจาย 4 230,715           216,232           486,040           453,717           

ภาษีเงินไดคางจาย 3                      1,369                              -                -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 247,499           236,238           69,627             62,525             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,448,422        1,855,344        3,023,636        2,273,598        

หนี้สินไมหมุนเวียน

คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ

   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 11 1,114,056        1,714,138                       -                -

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 188,708                          - 188,708                          -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน                - 1,271                              - 1,271               

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 12 19,650             17,826                            -                -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 13 162,774           163,856           49,605             52,166             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 112,168           130,432           86,608             100,734           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,597,356        2,027,523        324,921           154,171           

รวมหนี้สิน 4,045,778        3,882,867        3,348,557        2,427,769        

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 14

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

   ทุนที่ออกและชําระแลว 2,155,959        2,155,849        2,155,959        2,155,849        

สวนเกินมูลคาหุน

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 14, 15 1,169,694        1,169,345        1,169,694        1,169,345        

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 96,519             95,398                            -                -

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 14, 15 23,891             18,665             19,186             14,511             

สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ

   ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 15 (91,013)            (91,013)                           -                -

กําไร (ขาดทุน) สะสม

   จัดสรรแลว

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 36,000             32,700             36,000             32,700             

   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (232,177)          522,640           453,459           515,258           

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (5,159)              (4,250)              (5,159)              (4,250)              

รวมสวนของบริษัทใหญ 3,153,714        3,899,334        3,829,139        3,883,413        

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 357,199           455,017                          -                -

รวมสวนของผูถือหุน 3,510,913        4,354,351        3,829,139        3,883,413        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,556,691        8,237,218        7,177,696        6,311,182        

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4 480,514           776,166           155,838           209,811           

รายไดจากการลงทุน 5,832               6,443               -                   11                    

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 255                  258                  -                   258                  

รายไดอื่น 4 17,770             19,215             7,254               9,543               

รวมรายได 504,371           802,082           163,092           219,623           

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 3, 4 507,800           569,087           57,304             70,426             

คาใชจายในการขาย 4 63,530             77,617             38,262             47,188             

คาใชจายในการบริหาร 4 218,051           132,487           118,733           74,444             

ตนทุนทางการเงิน 3 39,847             39,567             12,324             4,915               

รวมคาใชจาย 829,228           818,758           226,623           196,973           

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (25)                   19                                   -                -

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (324,882)          (16,657)            (63,531)            22,650             

รายไดภาษีเงินได 3 20,407             30,522             11,988             22,587             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (304,475)          13,865             (51,543)            45,237             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

   กําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน -                                  - -                                  -

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                                  - -                                  -

-                                  - -                                  -

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

   กําไรหรือขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื่อขาย (520)                 (2,013)              (520)                 (2,013)              

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน                - (322)                                - (322)                 

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบ

   ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 104                  467                  104                  467                  

(416)                 (1,868)              (416)                 (1,868)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (416)                 (1,868)              (416)                 (1,868)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (304,891)          11,997             (51,959)            43,369             

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (280,979)          15,601             (51,543)            45,237             

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (23,496)            (1,736)                             -                -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (304,475)          13,865             (51,543)            45,237             

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (281,305)          13,733             (51,959)            43,369             

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (23,586)            (1,736)                             -                -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (304,891)          11,997             (51,959)            43,369             

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 18

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.069)              0.004               (0.013)              0.011               

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (0.069)              0.004               (0.013)              0.010               

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4 1,618,879        2,213,060        542,892           614,437           

รายไดจากการลงทุน 4 18,312             22,873             103,364           39,319             

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 908                  61,427                            - 63,635             

รายไดอื่น 4 46,814             50,972             20,568             28,116             

รวมรายได 1,684,913        2,348,332        666,824           745,507           

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 3, 4 1,518,344        1,674,848        178,068           200,942           

คาใชจายในการขาย 4 169,251           217,735           95,710             125,615           

คาใชจายในการบริหาร 4 526,514           406,571           309,974           238,071           

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ 8 204,445                          -                -                -

ตนทุนทางการเงิน 3 108,461           126,749           24,875             22,504             

รวมคาใชจาย 2,527,015        2,425,903        608,627           587,132           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 7 1,133               95                                   -                -

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (840,969)          (77,476)            58,197             158,375           

รายไดภาษีเงินได 3, 17 120,364           111,081           7,780               48,010             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (720,605)          33,605             65,977             206,385           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

   กําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 13 (11,968)                           - (3,063)                             -

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 12 2,394                              - 613                                 -

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

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

   กําไรหรือขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื่อขาย 5 (773)                 556                  (773)                 556                  

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน 5 (363)                 (36,030)            (363)                 (36,030)            

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบ

   ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 12 227                  7,095               227                  7,095               

(909)                 (28,379)            (909)                 (28,379)            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (10,483)            (28,379)            (3,359)              (28,379)            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (731,088)          5,226               62,618             178,006           

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (622,757)          34,011             65,977             206,385           

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (97,848)            (406)                                -                -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (720,605)          33,605             65,977             206,385           

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (630,400)          5,632               62,618             178,006           

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (100,688)          (406)                                -                -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (731,088)          5,226               62,618             178,006           

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 18

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.153)              0.009               0.016               0.058               

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (0.153)              0.008               0.015               0.049               

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน
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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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 15 394,263     354,319       1,335             (5,198)                  -                       -                -                -                         744,719     541              745,260       

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 15 -            -              -                13,462                 -                       -                -                -                         13,462       575              14,037         

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 19 -            -              -                -                       -                       -                (92,855)         -                         (92,855)     -              (92,855)       

   เงินปนผลใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -            -              -                -                       -                       -                -                -                         -            (9,683)         (9,683)         

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 394,263     354,319       1,335             8,264                   -                       -                (92,855)         -                         665,326     (8,567)         656,759       

   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การสูญเสียซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -            -              (444)              1                          -                       -                -                -                         (443)          (3,823)         (4,266)         

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -            -              (84)                (80)                       -                       -                -                -                         (164)          19,806         19,642         

   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย -            -              (528)              (79)                       -                       -                -                -                         (607)          15,983         15,376         

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 394,263     354,319       807                8,185                   -                       -                (92,855)         -                         664,719     7,416           672,135       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไรหรือขาดทุน -            -              -                -                       -                       -                34,011           -                         34,011       (406)            33,605         

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -            -              -                -                       -                       -                -                (28,379)                  (28,379)     -              (28,379)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -              -                -                       -                       -                34,011           (28,379)                  5,632         (406)            5,226           

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -            -              -                -                       -                       10,500           (10,500)         -                         -            -              -              

สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 15 -            -              -                -                       (91,013)                -                -                -                         (91,013)     -              (91,013)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 2,151,926  1,156,909    95,135           22,473                 (91,013)                30,200           523,567         (3,535)                    3,885,662  462,382       4,348,044    

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)

กําไรสะสม

(พันบาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

สํารองการซื้อ ผลตางจากการ สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ใบสําคัญแสดงสิทธิ เปลี่ยนแปลง รวมสวน สวนไดเสีย

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนสามัญ ทุนสํารอง ยังไมไดจัดสรร ในมูลคายุติธรรมของ ของผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 14, 15 110           349             -                (251)                    -                      -                -                -                        208           -              208             

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 15 -            -              -                5,612                  -                      -                -                -                        5,612         268             5,880          

   เพิ่มหุนสามัญของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 8 -            -              -                -                      -                      -                -                -                        -            8,500          8,500          

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 19 -            -              -                -                      -                      -                (122,026)       -                        (122,026)   -              (122,026)     

   เงินปนผลใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -            -              -                -                      -                      -                -                -                        -            (16,985)       (16,985)       

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 110           349             -                5,361                  -                      -                (122,026)       -                        (116,206)   (8,217)         (124,423)     

   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง 8 -            -              1,121            (135)                    -                      -                -                -                        986           11,087         12,073         

   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย -            -              1,121            (135)                    -                      -                -                -                        986           11,087         12,073         

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไรหรือขาดทุน -            -              -                -                      -                      -                (622,757)       -                        (622,757)   (97,848)       (720,605)     

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -            -              -                -                      -                      -                (6,734)           (909)                      (7,643)       (2,840)         (10,483)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -              -                -                      -                      -                (629,491)       (909)                      (630,400)   (100,688)     (731,088)     

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -            -              -                -                      -                      3,300            (3,300)           -                        -            -              -              

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

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม 

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)
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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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 15 394,263        354,319        (4,690)             -                  -                  -                         743,892          

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 15 -               -               11,817            -                  -                  -                         11,817            

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 19 -               -               -                  -                  (92,855)           -                         (92,855)           

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 394,263        354,319        7,127              -                  (92,855)           -                         662,854          

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 394,263        354,319        7,127              -                  (92,855)           -                         662,854          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไรหรือขาดทุน -               -               -                  -                  206,385          -                         206,385          

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -               -               -                  -                  -                  (28,379)                  (28,379)           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -                  -                  206,385          (28,379)                  178,006          

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -               -               -                  10,500            (10,500)           -                         -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 2,151,926     1,156,909     18,853            30,200            465,029          (3,535)                    3,819,382       

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)
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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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 14, 15 110               349               (251)                -                  -                  -                         208                 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 15 -               -               4,926              -                  -                  -                         4,926              

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 19 -               -               -                  -                  (122,026)         -                         (122,026)         

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไรหรือขาดทุน -               -               -                  -                  65,977            -                         65,977            

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -               -               -                  -                  (2,450)             (909)                       (3,359)             

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -                  -                  63,527            (909)                       62,618            

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -               -               -                  3,300              (3,300)             -                         -                  

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

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (720,605)         33,605             65,977             206,385           

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคา 152,896           175,317           37,742             32,582             

คาตัดจําหนายสินทรัพย 87,133             95,060             5,000               9,169               

คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่

   และประกอบกิจการโทรทัศน 157,170           156,782                      -            -

รายไดจากการลงทุน (18,312)           (22,873)           (103,364)         (39,319)           

ตนทุนทางการเงิน 108,461           126,749           24,875             22,504             

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 10,056             6,314               5,729               3,561               

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน (1,800)             (7,200)             (679)                (1,276)             

ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง (กลับรายการ) 170,592           1,212               (20)                  (42)                  

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 2,950                          - 2,950                          -

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย            - (31,322)           3,698               (33,530)           

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น (363)                (30,105)           (363)                (30,105)           

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (545)                           - (24)                             -

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 4                      23                    169                  (83)                  

ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 5,113               39                    4,898                          -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (15,213)           8,789               (6,685)             2,388               

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 5,880               14,037             4,926               11,817             

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (สุทธิจากภาษีเงินได) (1,133)             (95)                             -            -

รายไดภาษีเงินได (120,364)         (111,081)         (7,780)             (48,010)           

(178,080)         415,251           37,049             136,041           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 165,455           65,607             (29,243)           (149,327)         

รายไดคางรับ (93,798)           (343,188)         (97,678)           (233,774)         

ลูกหนี้อื่น (29,461)           (27,997)           (738,865)         (101,331)         

สินคาคงเหลือ 46,627             31,647             41,517             40,272             

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (73,925)           (73,103)           (13,617)           (17,968)           

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 2,073               502                             -            -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (497)                17,156             (980)                2,603               

เจาหนี้การคา (26,909)           9,630               162,060           233,683           

เจาหนี้อื่น 13,078             (38,391)           (29,564)           (22,310)           

คาใชจายคางจาย 16,452             (12,782)           32,024             178,573           

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11,261             10,695             7,102               1,182               

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,661)             (2,437)             (140)                (1,346)             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (18,264)           (11,091)           (14,126)           (12,792)           

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (167,649)         41,499             (644,461)         53,506             

จายภาษีเงินได (51,509)           (35,839)           (15,878)           (17,739)           

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายไดรับคืน 47,351                        - 30,034                        -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (171,807)         5,660               (630,305)         35,767             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 20,856             22,594             23                    565                  

รับเงินปนผล            - 840                  103,341           38,754             

เงินลงทุนชั่วคราว 483,358           (95,771)                      -            -

ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ (843,700)                    - (82,000)                      -

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 869,314                      - 82,027                        -

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน            -            -            - 42,000             

จายชําระคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน (647,600)         (473,800)                    -            -

ซื้ออาคารและอุปกรณ (20,505)           (137,247)         (10,756)           (61,471)           

ขายอุปกรณ 1,163               3,535               294                  10                    

ซื้อลิขสิทธิ์รายการ (154,252)         (53,503)                      -            -

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (5,939)             (9,142)             (543)                (1,168)             

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 363                  30,675             363                  30,675             

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (296,942)         (711,819)         92,749             49,365             

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (35,636)           (34,883)           (23,095)           (20,042)           

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (122,026)         (92,855)           (122,026)         (92,855)           

จายเงินปนผลใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (16,985)           (9,683)                        -            -

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 432,749           (161,247)         451,729           (164,137)         

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (1,504)             (2,750)             (1,504)             (2,750)             

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 300,000                      - 300,000                      -

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน            - (92,400)                      - (92,400)           

เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ 208                  744,719           208                  743,892           

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 12,073             48,920             12,073             48,920             

เงินจายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย            -            - (76,500)           (504,573)         

เงินจายสุทธิจากการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท            - (91,013)                      -            -

เงินสดรับจากการชําระหุนทุนออกใหตามสิทธิ

   ของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม            - 541                             -            -

เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,500)                        - (1,500)                        -

การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 8,500                          -            -            -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 575,879           309,349           539,385           (83,945)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 107,130           (396,810)         1,829               1,187               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 207,525           652,869           17,758             21,504             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 314,655           256,059           19,587             22,691             

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออาคารและอุปกรณ 2,390               5,214               9,030               23,233             

เจาหนี้คาซื้อลิขสิทธิ์รายการ 26,038             29,818                        -            -

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 5,388               3,958               294                  284                  

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 1,691,164        2,241,301                   -            -

การแลกเปลี่ยนบริการดวยสินทรัพย 43,650                        - 21,688                        -

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 รายการปรับปรุงงวดกอน 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

5 เงินลงทุนอ่ืน 

6 ลูกหน้ีการคา 

7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

9 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

11 ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 

12 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

13 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

14 ทุนเรือนหุน 

15 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

16 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

17 ภาษีเงินได 

18 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

19 เงินปนผล 

20 เครื่องมือทางการเงิน 

21 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

22 เรื่องอ่ืนๆ 

23 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

24 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

25 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดจัดทําโดยผู อํานวยการอาวุโสฝายบัญชีของบริษัท เน่ืองจากเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดออกประกาศฉบับท่ี 95/2559 แจงบุคคลท่ีมีลักษณะ

ขาดความนาไววางใจในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท ทําใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 ตอมาในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี           

7 พฤศจิกายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถดําเนินการจดทะเบียน      

เพื่อแตงต้ังกรรมการบริษัทตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนกระทรวงพาณิชย ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 บริษัทไมมี

กรรมการผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติและใหออกงบการเงินระหวางกาลน้ี 

 

1 ขอมูลทั่วไป  

 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู               

จดท ะเบี ยน ต้ั งอยู เลข ท่ี  1858 /121-122, 124-128 ชั้ น  28-31 ถน น บ างน า-ตราด  แขวงบ างน า เขตบ างน า 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531 

 

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ใหบริการโฆษณาและขอมูล

ขาวสาร และอ่ืนๆ รายละเอียดของบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558      

ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 7 และ 8 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง          

งบการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยท่ีเก่ียวของ  

 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558           

งบการเงินน้ีมิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล           

ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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 นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง

ใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ     

ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัทหรือบริษัท 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของ       

บริษัท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวน

ท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 

 

(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

 ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ 

การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน

จํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย

การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกับ

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ยกเวนขอสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณมูล

คาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมใชใน

การทดสอบการดอยคาของใบอนุญาตการใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนในระหวางป 2559 ขอมูล

เพิ่มเติมอยูในหมายเหตุขอ 11 ใบอนุญาตการใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน 

 

การวัดมูลคายุติธรรม 

 

กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 
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กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา       

กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึง         

การจัดระดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 

 

เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  

 

• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หน้ีสินอยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตได) 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม     

ท่ีแตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติฐานท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุขอ 20 เครื่องมือทางการเงิน 

 

3 รายการปรับปรุงงวดกอน 

 

กลุมบริษัทไดปรับปรุงรายการในงวดกอน ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัทอยางมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

 

ในไตรมาสท่ี 3 ป 2558 กลุมบริษัทแสดงใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน ในราคาทุนหัก

คาตัดจําหนายสะสม และแสดงคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจายเริ่มแรกดวย

ราคาทุนหักคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเกิดหน้ีสิน 
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เน่ืองจากระยะเวลาการจายชําระใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนนานเกินกวาระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) ใหสินเชื่อ

ตามปกติ กลุมบริษัทจึงตองกําหนดราคาทุนของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนน้ันใหมี

มูลคาเทียบเทาเงินสดคิดลดจํานวนเงินท่ีตองจายชําระเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน ณ วันท่ีรับรูรายการ และบันทึก

ผลตางระหวางราคาเทียบเทาเงินสดกับจํานวนเงินท้ังหมดท่ีตองจายชําระ เปนตนทุนทางการเงินตลอดอายุของ        

การจายชําระคาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน ดังน้ัน กลุมบริษัท

จึงปรับปรุงราคาทุนของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนใหสอดคลองกับมาตรฐาน     

การบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชวิธีปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบใน    

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 ตามขอกําหนดของมาตรฐาน     

การบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

ผลกระทบจากรายการปรับปรุงตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 

มีดังน้ี 

 

 ผลกระทบจากรายการปรับปรุงงวดกอน 

 ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวแลว 

  

รายการปรับปรุง 

  

ปรับปรุงใหม 

   (พันบาท)   

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม      

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558      

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 576,095  (7,008)  569,087 

ตนทุนทางการเงิน 10,525  29,042  39,567 

รายไดภาษีเงินได 26,116  (4,406)  30,522 

      

กําไรสําหรับงวด 31,493  (17,628)  13,865 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,868)  -  (1,868) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 29,625  (17,628)  11,997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  

 

 23 

 ผลกระทบจากรายการปรับปรุงงวดกอน 

 ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวแลว 

  

รายการปรับปรุง 

  

ปรับปรุงใหม 

   (พันบาท)   

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม      

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558      

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 1,694,664  (19,816)  1,674,848 

ตนทุนทางการเงิน 40,570  86,179  126,749 

รายไดภาษีเงินได 97,809  (13,272)  111,081 

      

กําไรสําหรับงวด 86,696  (53,091)  33,605 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (28,379)  -  (28,379) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 58,317  (53,091)  5,226 

      

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม      

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 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

ควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน

รายบุคคลหรือเปนกิจการ 

 

 ความสัมพันธที่มีกับบริษัทรวมและบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 7 และ 8 สําหรับความสัมพันธกับ

ผูบริหารสําคัญ บริษัทยอยทางออมและกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง   

/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน   

สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ            

ไม ว าท างต รงห รื อ ท างอ อ ม  ท้ั ง น้ี  ร ว ม ถึ ง

กรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ีใน

ระดับบริหารหรือไม) 

บริษัทยอยทางออม   

มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนชั่น ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล    

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน (โอนกิจการและ

เสร็จสิ้นการชําระบัญ ชี เม่ือวัน ท่ี  17 ตุลาคม 

2559) 

บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล    

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 ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ต้ิ ง                 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน (จดทะเบียนเลิก

กิจการเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559) 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ต้ิ ง               

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน (บริษัทหยุดดําเนิน

พาณิชยกิจต้ังแตเดือนมกราคม 2557) 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ รอ ด แ ค ส ต้ิ ง                        

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

   

   



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง   

/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  

 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทaเนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล     

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.47 และมีกรรมการรวมกัน 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด  ไทย เปนกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยบริษัท คมชัดลึก 

มีเดีย จํากัด ถือหุนรอยละ 19.00 
 

  

นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไปและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร อัตราตนทุนปนสวนตามราคาทุนท่ีเกิดขึ้นจริงและตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

       ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 

ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 

เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจายในรายงานการประชุมผูถือหุน 

รายไดอ่ืน ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

และ 2558 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  141,635  163,162 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  -  12,051  15,278 

ขายอุปกรณ -  -  -  1,325 

ซื้ออุปกรณ -  -  236  465 

รายไดอ่ืน -  -  3,923  5,736 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  3,006  3,634 

        

บริษัทรวม        

รายไดจากการใหบริการ 1,268  1,215  31  30 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 18,569  19,684  8,470  8,814 

   อ่ืนๆ 1,039  1,098  302  290 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 19,608  20,782  8,772  9,104 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  454,422  523,442 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  -  28,976  27,483 

ขายอุปกรณ -  -  1,436  3,308 

ซื้ออุปกรณ -  -  1,013  27,811 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  -  485 

เงินปนผลรับ -  -  103,341  37,914 

รายไดอ่ืน -  -  11,801  15,097 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  8,940  11,581 

        

บริษัทรวม        

รายไดจากการใหบริการ 3,832  3,670  92  90 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 57,108  62,114  26,410  28,692 

   อ่ืนๆ 3,152  3,459  905  978 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 60,260  65,573  27,315  29,670 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  973,607  869,328 

บริษัทรวม 216  223  11  11 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 67  67  -  - 

 283  290  973,618  869,339 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 

สุทธ ิ 216  223  973,618  869,339 

 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

   งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

 

รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  115,303  61,214 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน -  6  -  6 

รวม -  6  115,303  61,220 

 

 

 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  1,338,573  599,796 

บริษัทรวม 231  335  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 17,345  17,488  -  143 

 17,576  17,823  1,338,573  599,939 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (17,345)  (17,345)  -  - 

สุทธ ิ 231  478  1,338,573  599,939 

 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

   งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2559 และ 2558 มีดังน้ี 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  42,000 

ลดลง -  -  -  (42,000) 

ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  1,326,945  1,142,322 

บริษัทรวม -  64  -  64 

รวม -  64  1,326,945  1,142,386 

 

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม -  -  17,349  27,966 

บริษัทรวม 17  2  -  - 

รวม 17  2  17,349  27,966 

 

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  429,653  401,729 

 

 สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมหลายแหงเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุน

การดําเนินงาน การตลาดและงานดานอ่ืนๆ โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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5 เงินลงทุนอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 3,723  257,581  -  - 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 310,000  539,500  -  - 

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา -  25,069  -  3 

 313,723  822,150  -  3 

        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 1,640  2,776  1,640  2,776 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไมอยูในความตองการ        

   ของตลาด 4,616  7,566  4,616  7,566 

 6,256  10,342  6,256  10,342 

รวม 319,979  832,492  6,256  10,345 

  

รายการเคล่ือนไหวในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 ของตราสารทุนและตราสารหน้ี

ท่ีอยูในความตองการของตลาดมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

หลักทรัพยเพือ่คา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25,069  -  3  - 

ซื้อระหวางงวด 843,700  -  82,000  - 

ขายระหวางงวด (868,769)  -  (82,003)  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  -  - 

 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

หลักทรัพยเผือ่ขาย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,776  39,714  2,776  39,714 

ขายระหวางงวด -  (36,600)  -  (36,600) 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา (1,136)  556  (1,136)  556 

ณ วันที่ 30 กันยายน 1,640  3,670  1,640  3,670 

 

6 ลูกหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน                     4 283  290  973,618  869,339 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  468,369  664,458  174,934  252,430 

รวม  468,652  664,748  1,148,552  1,121,769 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (66,733)  (64,889)  (36,580)  (32,844) 

      คาเผื่อสินคารับคืน  (9,502)  (11,302)  (5,138)  (5,817) 

สุทธ ิ  392,417  588,557  1,106,834  1,083,108 

         

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ       

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2,292  2,637  681  1,323 

งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 10,562  6,539  6,196  3,786 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 216  223  113,060  26,140 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน -  -  149,034  86,240 

3 - 6 เดือน -  -  99,743  152,922 

6 - 12 เดือน -  -  134,491  192,504 

มากกวา 12 เดือน 67  67  477,290  411,533 

 283  290  973,618  869,339 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  -  - 

 216  223  973,618  869,339 

 

บุคคลหรอืกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 281,055  298,564  88,168  35,000 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 100,416  261,368  39,220  157,806 

3 - 6 เดือน 8,068  29,703  5,097  21,959 

6 - 12 เดือน 13,768  7,229  9,226  3,548 

มากกวา 12 เดือน 65,062  67,594  33,223  34,117 

 468,369  664,458  174,934  252,430 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (66,666)  (64,822)  (36,580)  (32,844) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (9,502)  (11,302)  (5,138)  (5,817) 

 392,201  588,334  133,216  213,769 
        

สุทธ ิ 392,417  588,557  1,106,834  1,083,108 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วันถึง 90 วัน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 22,076  21,756  1,800  1,800 

สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,133  95  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 23,209  21,851  1,800  1,800 

 

 ไมมีการซื้อและจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559  

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดสวนความเปน     มูลคาตาม  เงินปนผลรับสําหรับ 

บริษัทรวม       ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทนุชําระแลว  ราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

  2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น อินฟอรมเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด ตัวแทนขายโฆษณา 45.00 45.00 4,000  4,000  1,800  1,800  23,209  22,076  -  - 

 

บริษัทรวมดังกลาวดําเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,993,311  2,504,415 

ซื้อเงินลงทุน 76,500  504,573 

จําหนาย (15,771)  (15,390) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 3,054,040  2,993,598 

 

การปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทยอย 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทยอยดังกลาวมีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจผลิต

และจําหนายสิ่งพิมพของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทยอย”) เพื่อใหสอดคลองกับ

สภาวการณปจจุบัน ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทยอยไดมีการบันทึกสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 

และตัดจําหนายลิขสิทธ์ิสําหรับสิ่งพิมพ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 จํานวน 193.48 ลานบาท 

และ 10.97 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ตามลําดับ รวมถึงไดมีการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินได                    

รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จํานวน 32.88 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมของกลุมบริษัท ท้ังน้ี          

กลุมบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินมูลคาธุรกิจโดยพันธมิตรรวมในการลงทุน 

  

การควบรวมกิจการของบริษัทยอยทางออม 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการของ

บริษัทยอยทางออม ไดแก บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัดกับบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด       

ซึ่งเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ภายใตสัญญาโอนกิจการดวยวิธีการโอนทรัพยสินและหน้ีสินท้ังหมด บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จะโอนทรัพยสิน

และหน้ีสินท้ังหมดใหกับบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดยบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด          

จะชําระคาตอบแทนใหแกบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จํานวน 47 ลานบาทโดยกําหนดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

เปนวันท่ีรับโอนกิจการ ภายหลังการควบรวมกิจการดังกลาว บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไดจดทะเบียน    

เลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี               

17 ตุลาคม 2559 

 

การซื้อเงินลงทุน 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) เมื่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมดังกลาวมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท 

(แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) เปน 97 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ

จํานวน 97,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) ใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น        

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดรับชําระคาหุนเต็มจํานวนเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ       

ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น ยู จํากัด”) เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559         

ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 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 และเสนอ

ขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ท้ังน้ี บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 76.50 

ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด”) เม่ือวันท่ี          

8 กันยายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยทางออมดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก              

500 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 800 ลานบาท (แบงออก           

เปนหุนสามัญจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ท้ังน้ี 

บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”) ไดลงทุนในหุนสามัญของ          

บริษัทยอยทางออมดังกลาวเปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดจดทะเบียนการเพิ่มทุน         

กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2559 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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การจําหนายสวนไดเสียบางสวนในบริษัทยอยโดยอํานาจการควบคุมไมเปล่ียนแปลง 

 

ใน ไ ต ร ม าส ที ่ 3  ป  255 9  บ ร ิษ ัท ไ ด ข าย เง ิน ล งท ุน บ างส ว น ใน บ ร ิษ ัท ย อ ยแ ห งห นึ ่ง  (“บ ริษ ัท  เน ชั ่น         

อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)”) ออกไปรอยละ 3.54 เปนเงินจํานวน 12.07 ลานบาท ทํา

ใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวลดลงจากรอยละ 76.49 เปนรอยละ 72.95 ของทุนท่ีออกและชําระ

แลว โดยท่ีอํานาจการควบคุมในบริษัทยอยดังกลาวไมเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทและบริษัทรับรูกําไรและขาดทุน

จากการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 1.12 ลานบาท และ 3.70 ลานบาท ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน

ของผูถือหุนรวมและในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

ตามลําดับ  

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) มีดังตอไปน้ี 

 

  2559 

  (พันบาท) 

สวนไดเสียของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 1 มกราคม   372,962 

ผลกระทบจากการลดลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัท  (10,952) 

สวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (138,993) 

สวนไดเสียของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน   223,017 

 

เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ          

ผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.022 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3.74 ลานบาท            

เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับ             

ผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 42.84 ลานบาท        

เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ในการประชุมสามัญประจําปของผู ถือหุ นของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”)        

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสาํหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 195 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 48.75 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว

ไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด”) 

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสาํหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว   

ไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดังน้ี 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ 

 

ทุนชําระแลว 

 

ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  

เงินปนผลรับสําหรับ 

งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง       

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 ผลิต และจําหนาย

สื่อสิ่งพิมพของในประเทศ

และตางประเทศ ผลิต

รายการโทรทัศน และ

ใหบริการโฆษณาผานสื่อ

โทรทัศน สื่อดิจิตอล และ

การบริหารลิขสิทธิ์  

72.95 76.49  170,048 170,048  324,853  340,624  -  -  324,853  340,624  2,862  9,169 

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค 

จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย

หนังสือพิมพฉบับ

ภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 

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



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ สัดสวนความเปนเจาของ 

 

ทุนชําระแลว 

 

ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  

เงินปนผลรับสําหรับ 

งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด จัดสงหนงัสือพิมพและ

สิ่งพิมพตางๆ 

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

 

บริษัท คมชัดลกึ มีเดีย 

จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย

หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 

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

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 

จํากัด 

ผลิตและจัดจําหนาย

หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 

สิ่งพิมพดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 

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

 

 25,000   25,000   48,750  - 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส    

บรอดแคสต้ิง 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 จัดต้ังมหาวิทยาลัยเอกชน

และอบรมทางดานวิชาการ 

90.00 90.00  255,000  170,000   229,500   153,000   -  -  229,500   153,000   -  - 

บริษัท ดับบลิวพีเอส     

(ประเทศไทย) จํากัด 

ผลิตหนังสือพิมพและ

หนังสือตางๆ และการ

ใหบริการการพิมพ 

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

รวม        3,190,432  3,129,703  136,392   136,392   3,054,040  2,993,311  103,341  37,914 
 
 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
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กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอ

สาธารณชน ยกเวนบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559     

มีราคาปดอยูท่ี 1.92 บาท และ 1.87 บาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2558: 2.60 บาท และ 2.30 บาท ตามลําดับ) มูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเทากับ 734.50 ลานบาท และ 231.96 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2558: 

994.64 ลานบาท และ 299.15 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

9 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

  

ระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 กลุมบริษัทและบริษัทไดรับอาคารและสวนปรับปรุงจากการ

แลกเปล่ียนดวยบริการโดยมีมูลคารวม 22.10 ลานบาท และ 10.96 ลานบาท ตามลําดับ กลุมบริษัทและบริษัทไมมี

รายการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีมีสาระสําคัญอ่ืนระหวางงวด 

 

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

 

 การซื้อ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558           

มีดังน้ี 

 
 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558 

   การจําหนาย    การจําหนาย 

 การซื้อและ  และการโอน  การซื้อและ  และการโอน 

 การโอนเขา  ออก - ราคา  การโอนเขา  ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและสวนปรับปรุง 22,270  -  378  - 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 765  4,912  54,283  - 

เครื่องจักรและอุปกรณ 470  -  26  - 

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 6,855  245  136,305  494 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5,071  1,066  12,370  287 

ยานพาหนะ 7,180  57  5,935  1,582 

สินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ัง 517  647  81,092  160,443 

รวม 43,128  6,927  290,389  162,806 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558 

   การจําหนาย    การจําหนาย 

 การซื้อและ  และการโอน  การซื้อและ  และการโอน 

 การโอนเขา  ออก - ราคา  การโอนเขา  ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคาร 10,731  -  -  - 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 598  4,899  25,682  - 

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 2,915  79  61,703  113 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 1,310  260  3,590  2 

ยานพาหนะ 500  -  500  - 

สินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ัง -  -  50,186  55,560 

รวม 16,054  5,238  141,661  55,675 

 

11 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 

 

บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคล่ืนความถ่ี            

เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูท่ัวไป          

แบบความคมชัดปกติ ในราคาประมูลรวม 2,200 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) บริษัทยอยดังกลาวจะตองชําระ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน (“ใบอนุญาต”) โดยแยกชําระ ดังน้ี 

 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 380 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป นับแต

วันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด  

2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่าจํานวน 1,820 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด ภายใน 5 ป     

นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

 

บริษัทยอยดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตงวดท่ีหน่ึงจํานวนรอยละ 50 ของราคาประมูลขั้นตํ่า และ

รอยละ 10 ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่า รวมเปนเงินท้ังสิ้น 334 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและสุทธิ

จากเงินประกันการประมูลจํานวน 38 ลานบาท เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดวางหนังสือค้ําประกันจากสถาบัน

การเงินเพื่อค้ําประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจํานวน 1,828 ลานบาท ใหกับ กสทช. เม่ือวันท่ี             

7 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินท่ีระบุในสัญญาสิ้นสุดวันท่ี                

25 เมษายน 2562 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 หนังสือค้ําประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 1,130 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 

1,532 ลานบาท) 

 

บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด”) เปนผูชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการ

โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ ในราคา

ประมูลรวม 1,338 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) บริษัทยอยทางออมดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน (“ใบอนุญาต”) โดยแยกชําระ ดังน้ี 

 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 220 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป นับแต

วันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด  

2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่าจํานวน 1,118 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด ภายใน 5 ป    

นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด  

 

บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตงวดท่ีหน่ึงจํานวนรอยละ 50 ของราคาประมูลขั้นตํ่า 

และรอยละ 10 ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่า รวมเปนเงินท้ังสิ้น 199.80 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

สุทธิจากเงินประกันการประมูลจํานวน 22 ลานบาท เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2556) และไดวางหนังสือค้ําประกันจาก

สถาบันการเงินเพื่อค้ําประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจํานวน 1,116.20 ลานบาท ใหกับ กสทช. เม่ือ

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวจะชําระเปนรายปตามจํานวนเงินท่ีระบุในสัญญาสิ้นสุดวันท่ี      

25 เมษายน 2562 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 หนังสือค้ําประกันดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 692.80 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 

938.40 ลานบาท) 

 

บริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน เพื่อใหบริการ

โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 โดยมี

ระยะเวลา 15 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572 
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 คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนคางจายแก กสทช. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ          

31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2559  31 ธันวาคม 2558 

 มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน  มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน 

 ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน  ของจํานวนเงิน    ของจํานวนเงิน 

 ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย  ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  ที่ตองจาย 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 647,600  70,492  577,108  647,600  91,396  556,204 

ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป            

   แตไมเกินหาป 1,175,200  61,144  1,114,056  1,822,800  108,662  1,714,138 

รวม 1,822,800  131,636  1,691,164  2,470,400  200,058  2,270,342 

 

ผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออมดังกลาวไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของ

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน โดยมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการ

ใช  ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตท่ีเกิดขึ้นจากการใชสินทรัพยน้ัน                

ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนมีดังน้ี งบประมาณทางการเงินครอบคลุม

ระยะเวลา 5 ป กระแสเงินสดหลังจากปท่ี 5 จนถึงวันท่ีใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน

หมดอายุใชประมาณการของอัตราการเติบโตเฉล่ียของธุรกิจท่ีหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดดําเนินงานอยู อัตรา

การเติบโตของรายได และอัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของเงินทุน 

 

สมมติฐานเหลาน้ีมาจากดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทยอยทางออม และอยูบนพื้นฐานของ

ประสบการณในอดีต รวมถึงการคาดการณในอนาคตท่ีเชื่อวาสมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการ

เปล่ียนแปลงของขอมูล หรือมีขอมูลใหมท่ีชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของสมมติฐาน 

และอัตราคิดลดท่ีจะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด 

 

จากการทดสอบการดอยคาดังกลาว การประมาณการมูลคาท่ีจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชี กลุมบริษัทจึงไม

รับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบการเงินรวม อยางไรก็ดี การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดดังกลาวยังไมไดรับ

การอนุมัติ ซ่ึงเปนผลมาจากการไมไดแตงต้ังกรรมการและผูบริหารแทนตําแหนงท่ีวางลงดังท่ีกลาวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 23 
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12 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รวม 401,599  272,879  33,513  27,783 

การหักกลบรายการของภาษี (13,863)  (9,957)  (13,863)  (9,957) 

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  387,736  262,922  19,650  17,826 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รวม 101,750  92,835  715  420 

การหักกลบรายการของภาษี (715)  (420)  (715)  (420) 

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  101,035  92,415  -  - 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  30 กันยายน 

 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 11,762  17  -  11,779 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,063  -  227  1,290 

สินคาคงเหลือ 16,024  34,032  -  50,056 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,492  590  -  7,082 

ประมาณการหน้ีสิน 31,938  (2,525)  2,394  31,807 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ        

   ประกอบกิจการโทรทัศน 31,297  9,778  -  41,075 

ยอดขาดทุนยกไป 174,303  84,207  -  258,510 

รวม 272,879  126,099  2,621  401,599 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 27,783  5,472  -  33,255 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน -  258  -  258 

รวม 27,783  5,730  -  33,513 

        

สุทธ ิ 245,096  120,369  2,621  368,086 

 

 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  30 กันยายน 

 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 15,345  (2,501)  -  12,844 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด -  -  884  884 

สินคาคงเหลือ 15,190  248  -  15,438 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,492  -  -  6,492 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1,336  -  -  1,336 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -  2,588  -  2,588 

ประมาณการหน้ีสิน 28,896  2,319  -  31,215 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 3,008  1,727  -  4,735 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ        

   ประกอบกิจการโทรทัศน 13,617  13,272  -  26,889 

ยอดขาดทุนยกไป 51,940  103,828  -  155,768 

รวม 135,824  121,481  884  258,189 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 6,211  -  (6,211)  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 43  (43)  -  - 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 289  (210)  -  79 

รวม 6,543  (253)  (6,211)  79 

        

สุทธ ิ 129,281  121,734  7,095  258,110 

 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  30 กันยายน 

 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 4,275  612  -  4,887 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,063  -  227  1,290 

สินคาคงเหลือ 572  (4)  -  568 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,492  590  -  7,082 

ประมาณการหน้ีสิน 10,433  (1,125)  613  9,921 

ยอดขาดทุนยกไป 70,000  8,002  -  78,002 

รวม 92,835  8,075  840  101,750 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 420  37  -  457 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน -  258  -  258 

รวม 420  295  -  715 

        

สุทธ ิ 92,415  7,780  840  101,035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  30 กันยายน 

 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 5,208  (558)  -  4,650 

หลักทรัพยในความตองการของตลาด -  -  884  884 

สินคาคงเหลือ 574  (3)  -  571 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,492  -  -  6,492 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1,336  -  -  1,336 

ประมาณการหน้ีสิน 9,707  503  -  10,210 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2,345  1,426  -  3,771 

ยอดขาดทุนยกไป 3,408  46,592  -  50,000 

รวม 29,070  47,960  884  77,914 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

หลักทรัพยในความตองการของตลาด 6,211  -  (6,211)  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 259  160  -  419 

คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูยืม        

   ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 289  (210)  -  79 

รวม 6,759  (50)  (6,211)  498 

        

สุทธ ิ 22,311  48,010  7,095  77,416 

 

กลุมบริษัทรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษี เน่ืองจากผูบริหารพิจารณา

วามีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 

 

กลุมบริษัทยังไมรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะสิ้นอายุในป 2559 

และ 2563-2564 จํานวน 82.16 ลานบาท เน่ืองจากผูบริหารพิจารณาวายังไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวา         

บริษัทยอยทางออมจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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13 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 162,774  163,856  49,605  52,166 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็        

รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน (20,647)  4,508  (8,122)  1,288 

        

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก        

   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในระหวางงวด -  -  -  - 

    

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน        

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็        

รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน (11,389)  13,490  (5,484)  3,864 

        

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก        

   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในระหวางงวด 11,968  -  3,063  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  

 

 52 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก                

ความเสี่ยงของชวงชีวิตและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย  

 

การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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  10,100  8,789  2,756  2,388 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 3,824  4,701  1,201  1,476 

กําไรจากการลดขนาดโครงการ (25,313)  -  (9,441)  - 

 (11,389)  13,490  (5,484)  3,864 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตาม        

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย 11,968  -  3,063  - 

 11,968  -  3,063  - 

อื่นๆ        

ผลประโยชนจาย (1,661)  (2,437)  (140)  (1,346) 

 (1,661)  (2,437)  (140)  (1,346) 

ภาระผูกพันของโครงการ        

   ผลประโยชน ณ วันที่ 30 กันยายน 162,774  160,411  49,605  51,052 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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ในระหวางไตรมาส 3 ป 2559 กลุมบริษัทและบริษัทมีโครงการใหพนักงานลาออกโดยสมัครใจ โดยใหพนักงานยื่น

ความจํานงภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 กลุมบริษัทและบริษัทจายเงินชดเชยแกพนักงานสําหรับโครงการดังกลาว 

จํานวน 81.70 ลานบาท และ 28.79 ลานบาท ตามลําดับ โดยบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ีย             

ถวงนํ้าหนัก) ไดแก 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 2.9 - 3.9  3.9 - 4.1  2.9  4.1 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 

 

ขอสมมติฐานเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 

 

14 ทุนเรือนหุน 

 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทไดมีการออกหุนสามัญเปนจํานวนรวม 208,000 หนวย 

เน่ืองมาจากการใชสิทธิซื้อหุนของโครงการสิทธิซื้อหุนท่ีใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท 

และ/หรือบริษัทยอยในป 2556 รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 0.21 ลานบาท ซึ่งทําใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเปน

จํานวน 0.10 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี    

23 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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15 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

 

 NMG-WB 

 

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 82.39 ลานหนวย  

 

 บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 

 NINE-WA 
 

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิของ

บริษัทยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 4.25                               

ลานหนวย  
 

 บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทยอยไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ 

ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 

 NBC-WB 
 

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)”) เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556 ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ยอยดังกลาวใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 8.80 ลานหนวย  
  

บริษัทยอยไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทยอยไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ               

ในการใชสิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 

 คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด       

เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 5.88 ลานบาท และ 4.93 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 14.04 ลานบาท 

และ 11.82 ลานบาท ตามลําดับ)  

 

 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

 จํานวน    จํานวน   

 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 14,799  18,665  11,364  14,288 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 9,855  9,886  13,604  14,763 

ใชใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (208)  (251)  (4,457)  (5,198) 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (5,128)  (4,409)  (2,543)  (1,380) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 19,318  23,891  17,968  22,473 

        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 จํานวน    จํานวน   

 ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  ใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 11,993  14,511  9,691  11,726 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 7,856  7,789  12,063  12,998 

ใชใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (208)  (251)  (3,876)  (4,690) 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (3,785)  (2,863)  (2,297)  (1,181) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 15,856  19,186  15,581  18,853 
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 NMG-W3 
  

 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีดังน้ี 
 

ใบสําคัญแสดงสทิธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2559 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2559 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

904 - - 904 1 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 
 

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิด

คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1aหุนตอ 1aหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพิ่มทุน           

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 เพื่อรองรับการเพิ่มทุน

และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวไวขางตน 

 

ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ป 2558 บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)   

ไดลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 82,237,800 หนวย เปนจํานวนเงิน 91.01 ลานบาท 
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16 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

 ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 

 
 

 

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด    

 

สิ่งพิมพและโฆษณา 

  

บริการดานการพิมพ 

 สื่อการศกึษาและ 

บันเทงิ 

 สื่อกระจายภาพและเสียง 

และสื่อสมัยใหม 

  

อ่ืนๆ 

  

รวม  

   วันที ่30 กันยายน 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 717,899  999,495  43,462  38,015  105,404  139,515  618,210  904,868  133,904  131,167  1,618,879  2,213,060 

รายไดระหวางสวนงาน 103,107  89,294  163,371  203,290  10,577  10,313  5,973  3,478  74,548  99,786  357,576  406,161 

รายไดอ่ืน 17,086  80,854  4,717  4,614  11,674  12,796  14,950  16,601  17,607  20,407  66,034  135,272 

รวมรายได 838,092  1,169,643  211,550  245,919  127,655  162,624  639,133  924,947  226,059  251,360  2,042,489  2,754,493 

                        

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน  

   กอนหักภาษีเงินได 

 

(140,253)  90,480  13,404  2,640  

 

(207,480)  (5,346)  

 

(477,401)  (156,633)  

 

(30,372)  (8,712)  

 

(842,102)  (77,571) 

สินทรัพยตามสวนงานที่รายงาน  

   ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 1,583,406  1,744,440  683,406  745,348  382,488  609,642  4,599,113  4,832,375  308,278  305,413  7,556,691  8,237,218 

หนี้สินตามสวนงานที่รายงาน  

   ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 1,751,652  1,045,815  118,477  143,753  40,844  50,533  2,066,443  2,582,315  68,362  60,451  4,045,778  3,882,867 
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 การกระทบยอดกําไรหรือขาดทนุของสวนงานที่รายงาน 

 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2559  2558 

  (พันบาท) 

กําไรหรือขาดทุน     

รวมขาดทุนจากสวนงานท่ีรายงานกอนภาษีเงินได  (842,102)  (77,571) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  1,133  95 

ขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได  (840,969)  (77,476) 

 

17 ภาษีเงินได 

 

การรับรูภาษีเงินไดขึ้นอยูกับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูบริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินไดประจําปถัวเฉล่ีย             

ถวงนํ้าหนักท่ีคาดไวสําหรับปทางการเงินเต็มปท่ีใชกับรายไดกอนภาษีของงวดระหวางกาล อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง

รวมของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองเปนระยะเวลาเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559           

คื อ ร อ ย ล ะ  14.31 แ ล ะ ร อ ย ล ะ  13.37 ต าม ลํ าดั บ  (2558:_ร อ ย ล ะ  143.37 แ ล ะ ร อ ย ล ะ  30.31 ต าม ลํ า ดั บ )  

การเปล่ียนแปลงในอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงมีสาเหตุหลักเน่ืองจากการรับรูรายไดเงินปนผลของบริษัทซึ่งเปน

รายไดท่ีไดรับยกเวนทางภาษี ความแตกตางระหวางการรับรูคาใชจายทางบัญชีกับคาใชจายทางภาษีบางรายการ เชน 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ และการกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  

 

 59 

18 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 

คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย

แลวระหวางงวดในแตละงวดโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังน้ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (280,979)  15,601  (51,543)  45,237 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 4,067,848  4,060,237  4,067,848  4,060,237 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.069)  0.004  (0.013)  0.011 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (622,757)  34,011  65,977  206,385 

        
จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 4,067,640  3,316,346  4,067,640  3,316,346 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 23 พฤษภาคม 99  -  99  - 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิวันท่ี 25 พฤษภาคม -  1,831  -  1,831 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกใหตามสิทธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิวันท่ี 26 มิถุนายน -  262,936  -  262,936 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก        

(ขั้นพื้นฐาน) 4,067,739  3,581,113  4,067,739  3,581,113 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.153)  0.009  0.016  0.058 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 คํานวณจาก

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว

ระหวางงวดในแตละงวดโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (280,979)  15,601  (51,543)  45,237 
        

จํานวนหุนสามัญ (ขั้นพื้นฐาน) 4,067,848  4,060,237  4,067,848  4,060,237 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน -  349,966  -  349,966 

จํานวนหุนสามัญ (ปรับลด) 4,067,848  4,410,203  4,067,848  4,410,203 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.069)  0.004  (0.013)  0.010 

    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (622,757)  34,011  65,977  206,385 
        

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก        

(ขั้นพื้นฐาน) 4,067,739  3,581,113  4,067,739  3,581,113 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน -  654,999  194,967  654,999 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก      

(ปรับลด) 4,067,739  4,236,112  4,262,706  4,236,112 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.153)  0.008  0.015  0.049 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (NMG-W3) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) 

มารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนตอหุนปรับลด เน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานของผูถือหุนสามัญใน             

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 

บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (NMG-W3) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) 

มารวมคํานวณเพ่ือหาขาดทุนตอหุนปรับลด เน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานของผูถือหุนสามัญใน             

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 

บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) มารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลด เน่ืองจากราคาใช

สิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของ            

หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 

บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NMG-WB) มารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลด เน่ืองจากราคาใช

สิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของ           

หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน

สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2558  

 

19 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 122.03 ลานบาท 

เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.028 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 92.86 ลานบาท 

เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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20 เครื่องมือทางการเงิน 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 

 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลําดับ

ชั้นมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคา

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชี

ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 
 

 

งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2559          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 1,640  1,640  -  -  1,640 

          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน          

   ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 314,655         

เงินลงทุนชั่วคราว 313,723         

ลูกหน้ีการคา 392,417         

รายไดคางรับ 867,578         

ลูกหน้ีอ่ืน 10,391         

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 610         

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม          

   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,023,134         

เจาหน้ีการคา 101,911         

เจาหน้ีอ่ืน 25,783         

คาใชจายคางจาย 230,715         

คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ          

   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 1,691,164        1,726,493 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2559          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน          

   ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1,400        1,400 

          

31 ธันวาคม 2558          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 25,069  -  25,069  -  25,069 

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,776  2,776  -  -  2,776 

          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน          

   ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 207,525         

เงินลงทุนชั่วคราว 797,081         

ลูกหน้ีการคา 588,557         

รายไดคางรับ 782,780         

ลูกหน้ีอ่ืน 12,950         

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 2,683         

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม          

   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 590,385         

เจาหน้ีการคา 133,706         

เจาหน้ีอ่ืน 26,328         

คาใชจายคางจาย 216,232         

คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและ          

   ประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 2,270,342        2,347,000 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 2,832        2,832 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2559          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 1,640  1,640  -  -  1,640 

          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน          

   ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 19,587         

ลูกหน้ีการคา 1,106,834         

รายไดคางรับ 670,475         

ลูกหน้ีอ่ืน 1,344,236         

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม          

   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 971,226         

เจาหน้ีการคา 1,339,509         

เจาหน้ีอ่ืน 23,136         

คาใชจายคางจาย 486,040         

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1,400        1,400 

          

31 ธันวาคม 2558          

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา          

   ดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 3  -  3  -  3 

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 2,776  2,776  -  -  2,776 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2558          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน          

   ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 17,758         

ลูกหน้ีการคา 1,083,108         

รายไดคางรับ 572,797         

ลูกหน้ีอ่ืน 607,275         

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม          

   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 519,497         

เจาหน้ีการคา 1,177,449         

เจาหน้ีอ่ืน 33,361         

คาใชจายคางจาย 453,717         

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 2,832        2,832 
 

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
 

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
 

ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจําสําหรับสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคายุติธรรม

เหลาน้ีถูกจัดประเภทอยูในระดับท่ีตางกันของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา นิยามของ

ระดับตางๆ มีดังน้ี 
 

• ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกันซึ่งกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 

• ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน

นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน 
 

 กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหน้ีถือไวเพื่อคาโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิรวมของ            

เงินลงทุนซึ่งเปนขอมูลรายงานจากบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย  
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21 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

อาคารและอุปกรณ -  130  -  - 

        

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ิน        

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได        

ภายในหน่ึงป 214,293  214,776  41,890  46,988 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 622,298  637,770  15,021  52,198 

หลังจากหาป 802,321  890,276  -  - 

รวม 1,638,912  1,742,822  56,911  99,186 

        

 (พัน) 

ภาระผูกพันอื่นๆ        

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช        

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา)                    998  894  

 

998  894 

        

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช (บาท) 34,788  42,131  34,788  41,105 

ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยกับ        

   สถาบันการเงิน (บาท) 85,000  85,000  85,000  85,000 

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (บาท) 2,007,542  2,693,415  42,252  35,366 

รวม 2,127,330  2,820,546  162,040  161,471 

 

ก) บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาสํานักงานรวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกกับบริษัท

ในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดในเวลาท่ีแตกตางกันจนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

บริษัทและบริษัทยอยตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเง่ือนไข

ในการตออายุสัญญาได 
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ข) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาซื้อขาวกับบริษัทตางประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 5 ป โดยเริ่ม

ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเง่ือนไขในการตออายุสัญญาได 

 

ค) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพื่อรับบริการเก่ียวกับการสงสัญญาณ

โทรทัศนขึ้นสูดาวเทียมกับบริษัทในประเทศสองแหง 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 เดือน 0.92  

25 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2563 5 ป 11 เดือน 0.03  

 

ง) บริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยบริษัทยอย

ทางออมตกลงจายคาเชาตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดวันท่ี                

31 ธันวาคม 2559  

 

จ) บริษัทยอยแหงหน่ึงและบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชารับบริการโครงขายโทรทัศนประเภท                

ท่ี ใชค ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิ จิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับกองทัพบก                  

เปนระยะเวลา 14 ป 5 เดือน โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 16 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571 บริษัทยอย

และบริษัทยอยทางออมตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการโครงขายสําหรับชองรายการดังกลาวเปน

จํานวนเงินท้ังสิ้นประมาณ 1,569.47 ลานบาท 

 

ฉ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาสํานักงานและหองสงรายการกับบริษัทในประเทศ

แหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทยอย  

ตกลงชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา และสามารถตออายุสัญญาไดรวมเปนระยะเวลา 

15 ป 
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ช) บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารเพื่อเปนหองสงรายการกับสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงเปนระยะเวลา          

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

อัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

ซ) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อใชเปนลานจอดรถกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยตกลงชําระคาเชาตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาน้ีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 ป โดยจะสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 

 

ฌ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชายานพาหนะกับบริษัทในประเทศสองแหง โดยตกลงชําระคาเชาตาม

อัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 - 4 ป โดยจะสิ้นสุดในระยะเวลาท่ี

แตกตางกันจนถึงวันท่ี 29 เมษายน 2562 

 

ญ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศนใน

ประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 

30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

ฎ) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับบริการการวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนของชองโทรทัศน             

ในประเทศไทยกับสมาคมในประเทศแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 6 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 15 มกราคม 2559 ถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทยอยตกลงชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

22 เรื่องอื่นๆ 

 

 บริษัท บริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”) กรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท ตกเปน

จําเลยในคดีอาญาเก่ียวกับการหม่ินประมาทดวยการโฆษณา ความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 2,343 ลานบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559

ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของเชื่อวา ศาลจะพิพากษาคดีดังกลาวเปนคุณแกบริษัท บริษัทยอย กรรมการ

และพนักงานของกลุมบริษัท และเชื่อวาในท่ีสุดผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตอ        

งบการเงิน 
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บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท ตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการฝาฝนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 42.5 ลานบาท อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 ศาลจังหวัด         

พระโขนงไดมีคําพิพากษาใหยกฟองบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัทท่ีตกเปนจําเลย 

 

 บริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท ตกเปนจําเลยในคดีแพงเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงิน 51.9 ลานบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ผูบริหารและ           

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของเชื่อวา ศาลจะพิพากษาคดีดังกลาวเปนคุณแกบริษัทและกรรมการของกลุมบริษัท และ

เชื่อวาในท่ีสุดผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากคดีฟองรองจะไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

  

 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดพระโขนงไดมีคําพิพากษาคดีแพงเก่ียวกับการเพิกถอนมติของท่ีประชุม

บริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 โดยใหการประชุมและการลงมติตางๆ ท้ังหมดในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2558 ของบริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 ตกเปนโมฆะ บริษัทไดยื่นอุทธรณคดีดังกลาวโดยอยูระหวาง

การพิจารณาของศาลอุทธรณ 

 

23 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดออกประกาศ ฉบับท่ี 

95/2559 แจงบุคคลท่ีมีลักษณะขาดความนาไววางใจในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท ทําใหกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 ตอมาในการประชุมวิสามัญของผูถือหุน

ของบริษัทครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม เพื่อเขาปฏิบัติ

หนาท่ีเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถดําเนินการจด

ทะเบียนเพื่อแตงต้ังกรรมการบริษัทตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนกระทรวงพาณิชยในทันที เน่ืองจากผูถือหุนสวน

หน่ึงของบริษัทไดคัดคานการจดทะเบียนของบริษัท ขณะน้ีบริษัทอยูระหวางการจัดทําหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของตอนายทะเบียน ผลจากกรณีดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทยังไมมีกรรมการผูมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การอนุมัติขอมูลทางการเงินระหวางกาล เน่ืองจากยังไมไดรับจดทะเบียนจากนายทะเบียนในการแตงต้ังกรรมการ

แทนตําแหนงท่ีวางลงตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 นอกจากน้ี บริษัทยอยท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยไมสามารถจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทดังกลาวเพื่อแตงต้ังกรรมการใหม เพื่อเขา

ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลงได เน่ืองจากมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ทําให

บริษัทยอยดังกลาวยังไมมีกรรมการผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติขอมูลทางการเงินระหวางกาลดวยเชนเดียวกัน 

 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ)  
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24 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 5/2559 เรื่องแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซึ่งยังไมมีผลบังคับใช และไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินน้ี ประกาศฉบับ

น้ีอาจเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 กลุมบริษัทไมมีแผนท่ีจะนําประกาศฉบับน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ  
 

กลุมบริษัทไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

จากการถือปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ี ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 
 

25 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลเพ่ือวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบของงวด 2559 ไดมีการจัดประเภทรายการ

ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินระหวางกาลป 2559 ดังน้ี 
 

 2558 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กอนจัด    หลังจัด  กอนจัด    หลังจัด 

 ประเภท  จัดประเภท  ประเภท  ประเภท  จัดประเภท  ประเภท 

 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็            

   สําหรับงวดสามเดือน            

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน              

คาใชจายในการบริหาร 111,705  20,782  132,487  65,340  9,104  74,444 

คาตอบแทนผูบริหาร 20,782  (20,782)  -  9,104  (9,104)  - 

   -      -   

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็            

   สําหรับงวดเกาเดือน            

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน            

คาใชจายในการบริหาร 340,998  65,573  406,571  208,401  29,670  238,071 

คาตอบแทนผูบริหาร 65,573  (65,573)  -  29,670  (29,670)  - 

   -      -   
 


	BS 4-10
	SH-11
	SH-12
	SH-13
	SH-14
	CF 15-17
	NMG_Q3'16_EN_FS2.pdf
	หมายเหตุ สารบัญ
	1 ข้อมูลทั่วไป
	2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
	3 รายการปรับปรุงงวดก่อน
	4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	5 เงินลงทุนอื่น
	6 ลูกหนี้การค้า
	7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	11 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
	12 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	13 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	14 ทุนเรือนหุ้น
	15 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
	16 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
	17 ภาษีเงินได้
	18 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
	19 เงินปันผล
	20 เครื่องมือทางการเงิน
	21 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
	22 เรื่องอื่นๆ
	23 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	24 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
	25 การจัดประเภทรายการใหม่
	หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
	1 ข้อมูลทั่วไป
	2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
	ตามที่เคยเสนอรายงานไว้แล้ว
	ปรับปรุงใหม่
	รายการปรับปรุง
	ตามที่เคยเสนอรายงานไว้แล้ว
	ปรับปรุงใหม่
	รายการปรับปรุง
	5 เงินลงทุนอื่น


