บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัท ย่ อ ยและของเฉพาะบริ ษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ ง คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) ตามลํา ดับ
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่ านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายวิเชียร ธรรมตระกูล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3183
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
15 กุมภาพันธ์ 2556

2

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2555

2555

2554

(บาท)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

87,396,197

76,767,216

86,083,908

ลูกหนี้การค้า

6

198,710,073

198,710,073

178,638,721

55,806,287

55,806,287

40,720,600

รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

21,649,596

21,796,804

255,016

สิ นค้าคงเหลือ

7

17,949,688

17,949,688

11,916,088

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

38,794,435

38,789,471

17,720,872

420,306,276

409,819,539

335,335,205

10,500,000

-

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

อุปกรณ์

10

146,175,999

146,175,999

108,981,339

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

3,620,905

3,620,905

3,522,755

1,512,396

1,512,396

22,476,972

9,145,767

9,145,767

11,380,051

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

160,455,067

170,955,067

146,361,117

รวมสิ นทรัพย์

580,761,343

580,774,606

481,696,322

-

ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2555

2554

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

13

37,183,406

37,183,406

30,070,435

4

12,577,155

12,577,155

10,427,312

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

67,656,039

67,623,039

51,029,485

เจ้าหนี้อื่น

54,598,943

54,485,853

22,676,593

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

15

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

-

2,440,484

32,706,886

32,706,886

28,190,290

204,722,429

204,576,339

144,834,599

15,964,838

15,964,838

14,792,785

15,964,838

15,964,838

14,792,785

220,687,267

220,541,177

159,627,384

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2555

2554

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้

16, 19

ทุนจดทะเบียน

178,500,000

178,500,000

178,500,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

176,870,000

176,870,000

173,438,000

17

(5,153,851)

(5,153,851)

(4,535,543)

16, 19

106,947,100

106,947,100

98,950,540

18

15,700,000

15,700,000

13,100,000

18

5,153,851

5,153,851

4,535,543

60,556,976

60,716,329

36,580,398

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

360,074,076

360,233,429

322,068,938

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

580,761,343

580,774,606

481,696,322

หุน้ ทุนซื้ อคืน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองหุน้ ทุนซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

2555

2555
(บาท)

2554

4
21

737,079,087
3,336,645
740,415,732

737,079,087
3,152,006
740,231,093

666,497,130
1,821,414
668,318,544

4
22
23
24

539,759,656
59,994,954
53,904,486
24,188,425
282,789
678,130,310

539,759,656
59,994,954
53,561,474
24,188,425
281,809
677,786,318

400,765,630
84,672,664
48,535,270
23,108,940
313,283
557,395,787

62,285,422
(14,260,576)
48,024,846
48,024,846

62,444,775
(14,260,576)
48,184,199
48,184,199

110,922,757
(23,842,667)
87,080,090
87,080,090

48,024,846
48,024,846

48,184,199
48,184,199

87,080,090
87,080,090

26

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

2555

2555
(บาท)

2554

48,024,846
48,024,846

48,184,199
48,184,199

87,080,090
87,080,090

0.28
0.28

0.28
0.28

0.51
0.50

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

173,438,000

ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง สํารองหุ ้นทุน
รวมส่ วนของ
หุ ้นทุนซื้อคืน มูลค่าหุ ้นสามัญ ตามกฎหมาย
ซื้อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร ผูถ้ ือหุ ้น
(บาท)
-4,535,543

98,950,540

13,100,000

4,535,543

36,580,398

322,068,938

รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
หุ ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ

16, 19

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

16, 19

-

-

หุ ้นทุนซื้อคืน

17

-

-618,308

เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

28

-

-

รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงกับส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

18

โอนไปสํารองหุ ้นทุนซื้อคืน

18

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

3,432,000

-

-

-

-

-

3,432,000

-

-

-

7,996,560

-

-

-

-

-618,308

-

-

-

-20,829,960

-20,829,960

7,996,560

3,432,000

(618,308)

7,996,560

-

-

(20,829,960)

(10,019,708)

3,432,000

(618,308)

7,996,560

-

-

(20,829,960)

(10,019,708)

-

-

48,024,846

48,024,846

-

(2,600,000)

-

-

-

-

-

-

176,870,000

(5,153,851) 106,947,100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
8

2,600,000
15,700,000

618,308
5,153,851

-

(618,308)
60,556,976 360,074,076

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
หุ ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
16, 19
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
16, 19
หุ ้นทุนซื้อคืน
17
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
28
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงกับส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

18

โอนไปสํารองหุ ้นทุนซื้อคืน

18

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง
หุ ้นทุนซื้อคืน มูลค่าหุ ้นสามัญ ตามกฎหมาย
(บาท)
-

172,259,000

96,203,470

8,700,000

สํารองหุ ้นทุน
รวมส่ วนของ
ซื้อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร ผูถ้ ือหุ ้น

-

27,376,351

304,538,821

1,179,000
1,179,000

(4,535,543)
(4,535,543)

2,747,070
2,747,070

-

-

(68,940,500)
(68,940,500)

1,179,000
2,747,070
(4,535,543)
(68,940,500)
(69,549,973)

1,179,000

(4,535,543)

2,747,070

-

-

(68,940,500)

(69,549,973)

-

-

87,080,090

87,080,090

-

(4,400,000)

-

-

-

-

-

-

173,438,000

(4,535,543)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
9

98,950,540

4,400,000
13,100,000

4,535,543
4,535,543

(4,535,543)
36,580,398

322,068,938

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
หุ ้นทุนซื้อคืน มูลค่าหุ ้นสามัญ

ทุนสํารองตาม สํารองหุ ้นทุน
กฎหมาย

ซื้อคืน

รวมส่ วนของ
ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุ ้น

36,580,398

322,068,938

(พันบาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

173,438,000

(4,535,543)

98,950,540

13,100,000

4,535,543

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
หุ ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ

16, 19

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

16, 19

หุ ้นทุนซื้อคืน
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั

17
28

รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงกับส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

โอนไปสํารองหุ ้นทุนซื้อคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

18
18

3,432,000

-

-

-

-

-

3,432,000

-

7,996,560

-

7,996,560

-

-

3,432,000

-618,308
-618,308

7,996,560

-

-

3,432,000
176,870,000

(618,308)
(5,153,851)

7,996,560
106,947,100

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
10

2,600,000
15,700,000

618,308
5,153,851

-20,829,960
(20,829,960)

-618,308
-20,829,960
(10,019,708)

(20,829,960)
48,184,199
-2,600,000
-618,308
60,716,329

(10,019,708)
48,184,199
360,233,429

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้จากการลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้ การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
11

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2555
(บาท)

2554

48,024,846

48,184,199

87,080,090

36,357,353
1,011,750
(1,877,091)
1,985,987
282,789
2,468,357
(384,229)
432,972
14,260,576
102,563,310

36,357,353
1,011,750
(1,692,453)
1,985,987
281,809
2,468,357
(384,229)
432,972
14,260,576
102,906,321

24,352,400
701,828
(1,103,848)
313,283
3,688,455
467,900
23,842,667
139,342,775

(22,539,710)
(15,085,687)
(21,394,580)
(6,033,600)
1,403,409
(14,610,895)
2,234,284
7,112,971
2,149,843
16,626,554
31,922,351
4,516,597

(22,539,710)
(15,085,687)
(21,541,788)
(6,033,600)
1,408,372
(14,610,895)
2,234,284
7,112,971
2,149,843
16,593,555
31,809,261
4,516,597

(13,122,593)
8,440,400
2,195,710
(4,970,133)
(9,631,536)
(14,085,258)
(4,807,429)
698,081
(832,840)
(7,219,683)
8,132,235
8,909,206

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(813,934)
88,050,913
(3,602,562)
84,448,351

2555
(บาท)
(813,934)
88,105,590
(3,602,562)
84,503,028

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินจ่ายสุ ทธิ จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

1,877,091

1,692,453

1,103,848

(10,500,000)

-

(74,544,544)

(74,544,544)

(58,869,016)

415,888

415,888

296,449

(582,000)

(582,000)

(3,965,000)

(72,833,565)

(83,518,203)

(61,433,719)

(282,789)

(281,809)

(313,283)

จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(20,829,960)

(20,829,960)

(68,940,500)

เงินสดรับจากหุ ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ

11,428,560

11,428,560

3,926,070

ซื้ อหุ ้นทุนซื้ อคืน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-618,308

-618,308

-4,535,543

(10,302,497)

(10,301,517)

(72,058,175)

-

ซื้ ออุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

2554
1,826,436
114,875,371
(13,443,956)
101,431,415

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
12

-

(2,194,919)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2555
(บาท)

2554

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

1,312,289

(9,316,692)

(32,060,479)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

86,083,908
87,396,197

86,083,908
76,767,216

118,144,387
86,083,908

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
13

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
หุน้ ทุนซื้อคืน
สํารอง
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
มีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 1858/51-62 ชั้น 12, 13 ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (ถือหุน้ ร้อยละ 61.10 และร้อยละ 61.99
ในปี 2555 และ 2554 ตามลําดับ) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ และให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ
และสื่ อรู ปแบบใหม่ รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดงั นี้

ชื่อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบ
ใหม่
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด ผลิ ตรายการโทรทัศน์และ
ให้บริ ก ารโฆษณาผ่านสื่ อ
โทรทัศน์
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด ผลิ ตรายการโทรทัศน์และ
ให้บริ ก ารโฆษณาผ่านสื่ อ
โทรทัศน์
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ประเทศ
ทีก่ จิ การจัดตั้ง
ประเทศไทย

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2555
2554
99.99
-

ประเทศไทย

99.99

-

ประเทศไทย

99.99

-

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั บริ ษทั เอ็น
บีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด และบริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด ดังนั้นบริ ษทั จึงได้
จัดทํางบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ นนี้ จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมี
ผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการ
จัดทํางบการเงิ นนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ ดัง กล่ าวได้เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 32
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ค) สกุลเงินทีน่ ําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ง)

การประมาณการและใช้ วจิ ารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อ สมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ การกํา หนดนโยบายการบัญชี แ ละการรายงานจํา นวนเงิ น
ที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อ สมมติ ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการจัด ทํา งบการเงิ น จะได้รั บ การทบทวนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การปรั บ
ประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
3

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ ยนตามความจําเป็ นเพื่อให้เป็ นนโยบายเดี ยวกันกับของกลุ่ มบริ ษทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสี ยอํานาจควบคุม
เมื่อมีการสู ญเสี ยอํานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดขึ้นจากการ
สู ญเสี ยอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิ มที่ยงั คงเหลืออยู่ให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่ วนหนึ่งของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพ
ปัจจุบนั
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นโดยประมาณ
ในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือดังนี้
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างผลิต

- วิธีถวั เฉลี่ย
- แสดงมูลค่าต้นทุ นของการผลิ ตที่ อยู่ระหว่างการผลิ ตและถ่ ายทํา ซึ่ งจะ
บันทึกเป็ นต้นทุนเมื่อได้โอนสิ ทธิและส่ งมอบหรื อเมื่อได้ออกอากาศแล้ว
- งานระหว่างทําสําหรับโครงการ ประกอบด้วยต้นทุนการเตรี ยมการ แสดง
ในราคาทุน

กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
(ช) อุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสิ นทรั พย์เพื่อให้สินทรั พย์น้ ันอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุ นในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ส่ วนประกอบของอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญ
แยกต่างหากจากกัน
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กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่าตาม
บัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้น ทุ น ในการเปลี่ ย นแทนส่ ว นประกอบจะรั บ รู ้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องรายการอุ ป กรณ์ ถ้า มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่เช่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5
3, 5 และ 10
3 และ 5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ และมูลค่าคงเหลื อถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ซ) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต วั ตนที่ ก ลุ่ มบริ ษ ทั ซื้ อ มาและมี อ ายุใ ช้ง านจํากัด แสดงในราคาทุ น หักค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
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รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อ นรู ป แบบที่ ค าดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ ม
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

5 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่ งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรั พย์ที่คาดว่าจะได้รั บคื น สําหรั บสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนที่ มีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา
เดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
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การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ที่ไม่ ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิ น หมายถึ ง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
คํานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อ
สิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น อื่ น ๆ ที่ เ คยรั บ รู ้ ใ นงวดก่ อ นจะถู ก ประเมิ น
ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่ เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) หนี้สินทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน
(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฏ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ นเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิ จการจ่ายสมทบเป็ นจํานวนเงิ นที่
แน่ นอนไปอี กกิ จการหนึ่ งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ ายสมทบเพิ่มเติ ม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
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โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินลดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
พนักงานทํางานให้
หนี้ สิ น รั บ รู ้ ด้ว ยมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยชํา ระสํ า หรั บ การจ่ า ยโบนัส เป็ นเงิ น สดระยะสั้ นหรือผลประโยชน์ อื่ น
หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงาน
ได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
หุ้นทุนออกให้ ตามสิ ทธิ
โครงการให้สิทธิซ้ือหุน้ แก่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั อนุญาตให้กรรมการและพนักงานมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ ของบริ ษทั ภายใต้
เงื่อนไขที่กาํ หนด จํานวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ สุทธิ จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สิทธิ จะถูกรับรู ้ในทุนเรื อนหุ น้
และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ เมื่อมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ แล้ว
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(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรั บรู ้ ก็ต่อเมื่ อ กลุ่ มบริ ษทั มี ภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่ เกิ ดขึ้นในปั จจุ บนั หรื อที่ ก่อตัวขึ้ น
อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่าย
ไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไปรั บรู ้ เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
(ฑ) หุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อมีการซื้ อคืนหุ ้นทุน จํานวนสิ่ งตอบแทนที่จ่ายซื้ อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ ้นทุนซื้ อคืน
และแสดงเป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และจัดสรรจํานวนเดี ยวกันนี้ จากกําไรสะสมไปเป็ นสํารองหุ ้นทุน
ซื้ อคื นภายใต้ส่วนของผูถ้ ื อ หุ ้น เมื่ อมี การจําหน่ ายหุ ้นทุนซื้ อคื น จํานวนเงิ นที่ ได้รับรั บรู ้ เป็ นรายการเพิ่มขึ้นใน
ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น โดยหักบัญชี หุ้น ทุ นซื้ อ คื นด้วยจํานวนต้น ทุ นของหุ ้นทุ นซื้ อคื น ที่ จาํ หน่ า ยซึ่ ง คํานวณโดยวิ ธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และโอนจํานวนเดียวกันนี้ จากบัญชีสํารองหุ ้นทุนซื้ อคืนไปกําไรสะสม ส่ วนเกินทุนจากการ
จํา หน่ า ยหุ ้ น ทุ น ซื้ อ คื น (“ส่ ว นเกิ น ทุ น หุ ้ น ทุ น ซื้ อ คื น ”) แสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหากในส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น
ขาดทุนสุ ทธิจากการจําหน่ายหรื อยกเลิกหุน้ ทุนซื้ อคืนนําไปหักจากกําไรสะสมหลังจากที่หกั จากส่ วนเกินทุนหุ น้ ทุน
ซื้อคืนหมดแล้ว
(ฒ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนัยสําคัญ
ไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้ รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมี
ความไม่แน่ นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืน
สิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
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ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ณ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
(ด) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่ าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมีสัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยูก่ บั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงิน
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ต) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ซึ่ งได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
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ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั คํานึ งถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่
แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้
ค้างจ่ ายเพียงพอสําหรั บภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ ง
การตี ความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมิ นนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั
เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
(ถ) กําไรต่ อหุ้น
บริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับหุ ้นสามัญ กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณ
โดยการหารกํา ไรหรื อขาดทุ น ของผู ้ถื อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ด้ว ยจํา นวนหุ ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนัก ที่
ออกจําหน่ายระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ซ้ื อคืน กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญที่ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ ายและปรับปรุ งด้วย
จํานวนหุ ้นสามัญที่ซ้ื อคืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
ของพนักงาน
4

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อ วัตถุ ประสงค์ในการจัดทํางบการเงิ น บุ คคลหรื อกิ จการเป็ นบุ คคลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกันกับกลุ่ ม บริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อ
บุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่ มบริ ษทั อยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็น
รายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
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ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ประเทศทีจ่ ัดตั้ง
ชื่อกิจการ
/สั ญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ บริ ษทั ร้อยละ 61.10 ในปี 2555
(มหาชน)
และร้อยละ 61.99 ในปี 2554 และมีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และมี
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ไทย
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 78.46 และมี
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
ไทย
เป็ นบริษัท ที่ บ ริ ษัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษัท ที่ บ ริ ษัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษัท ที่ บ ริษัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษัท ที่ บ ริษัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ ยู จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 90 และมี
กรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นบริษัท ที่ บ ริ ษัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 84.50 และมี
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บริ ษั ท เนชั่ น อิ นเตอร์ เนชั่ น แนล
เอ็ด ดู เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ถื อ หุ ้นร้ อ ยละ 99.99
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด
ไทย
เป็ น บริ ษั ท ที่ บริ ษั ท เ น ชั่ น อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล
เอ็ด ดู เ ทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ถื อหุ ้น ร้ อ ยละ 99.98
และมี กรรมการร่ วมกัน (เลิ กกิ จการและเสร็ จสิ้ น
การชําระบัญชีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประเทศทีจ่ ัดตั้ง
ชื่อกิจการ
/สั ญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บริ ษั ท เนชั่ น อิ นเตอร์ เนชั่ น แนล
จํากัด
เอ็ด ดู เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ถื อ หุ ้นร้ อ ยละ 49.99
และมีกรรมการร่ วมกัน
มหาวิทยาลัยเนชัน่
ไทย
เป็ นมหาวิทยาลัยที่บริ ษทั เนชัน่ ยู จํากัด รับโอน
ใบอนุญาต
บริ ษทั ไทย พอร์ทลั จํากัด
ไทย
เป็ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น โดยบริ ษั ท คมชั ด ลึ ก
มีเดีย จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 19
บริ ษทั เนชัน่ พรอพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
ไทย
เป็ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน บริ ษ ัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ
19.80
บริ ษทั เนชัน่ พริ้ นติ้ง เซอร์วสิ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่ วมกัน (เลิกกิจการ
และเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555)
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้จากการให้บริ การและอื่นๆ ราคาซื้อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทัว่ ไป
ต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่าย อัตราต้นทุนปั นส่ วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริ งและตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
รายการที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2555

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่าย

3,402
38,836

3,402
38,836

13,181
40,680

กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่าย

10,271
25,845

10,271
25,845

4,274
25,483
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2,343

2,343

1,512

กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
มหาวิทยาลัยเนชัน่
รวม

326
321
893
428
1,508
5,819

326
321
893
428
1,508
5,819

1,232
165
1,973
335
5,217

-

-

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี
ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2555

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด

29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

1,037

1,037

-

137
5
5

36

-

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2555

กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทย พอร์ทลั จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
มหาวิทยาลัยเนชัน่
อื่น ๆ
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี

447
442

447
442

447
1

2,981
30
7,922
189
9,000
49
22,097
(447)
21,650

2,981
30
7,922
189
9,000
49
22,244
(447)
21,797

19
4
134
12
49
702
(447)
255

-

เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2555

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

-

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

3
1,972
4,292
2,804
1,291
10,362
30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
-

3
1,972
4,292
2,804
1,291
10,362

321

10
1,037
1,388
2,105
1,349
6,210

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เจ้ าหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

5

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

11,611

11,611

10,109

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
มหาวิทยาลัยเนชัน่
อื่น ๆ
รวม

250
242
109
49
300
16
12,577

250
242
109
49
300
16
12,577

241
13
4
15
45
10,427

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2555
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

492
21
32,383
54,500
87,396

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
492
362
31,275
45,722
45,000
40,000
76,767
86,084

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็ นสกุล
เงินบาท

31

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6

ลูกหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

4

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี

งบการเงินรวม
2555
5,819
199,548
205,367
(6,657)
198,710
2,468

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
5,819
5,217
199,548
178,630
205,367
183,847
(6,657)
(5,208)
198,710
178,639
2,468

1,988

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2555
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

3,645

3,645

4,095

1,722
233
219
5,819
5,819

1,722
233
219
5,819
5,819

903
219
5,217
5,217

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ
บุคคลหรือกิจการอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

83,528

83,528

129,024

84,494
13,175
18,351
199,548
(6,657)
192,891

84,494
13,175
18,351
199,548
(6,657)
192,891

40,923
4,705
3,978
178,630
(5,208)
173,422

198,710

198,710

178,639

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็ นสกุลเงินบาท
7

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2555
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างผลิต
รวม

9,306
8,644
17,950

33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
9,306
9,013
8,644
2,903
17,950
11,916

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
8

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2555
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวม

9

846
7,016
4,229
1,898
22,479
2,326
38,794

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
846
4,680
7,016
6,346
4,229
3,015
1,898
1,835
22,477
2,323
1,845
38,789
17,721

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
10,500
10,500
-

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 2 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) โดยเรี ยกชําระ
ค่าหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์
สกรี น จํากัด และบริ ษทั เอ็นบี ซี เน็ กซ์ วิชนั่ จํากัด ซึ่ งมี ทุนจดทะเบี ยน 1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลําดับ
(แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ย่อย

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด
รวม

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2555
2554
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2555
2554

99.99
99.99
99.99

10,000
250
250

-

ราคาทุน
2555
2554

10,000
250
250
10,500

-
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-

การด้อยค่า
2555
2554
(พันบาท)
-

-

ราคาทุน-สุ ทธิ
2555
2554

10,000
250
250
10,500

-

เงินปันผลรับ
2555
2554

-

-

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
10 อุปกรณ์

งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดําเนินงาน

9,906
1,600
339
(341)
11,504

249,351
64,722
3,904
(736)
317,241
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เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และเครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)
5,134
572
5,706

4,201
1,866
(2,351)
3,716

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

629
5,785
(4,771)
1,643

รวม

269,221
74,545
(528)
(3,428)
339,810

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และเครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดําเนินงาน

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

6,510
1,085
7,595

147,337
34,176
(612)
180,901

2,977
786
3,763

3,416
310
(2,351)
1,375

-

160,240
36,357
(2,963)
193,634

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

3,396
3,909

102,014
136,340

2,157
1,943

785
2,341

629
1,643

108,981
146,176
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สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดําเนินงาน

8,411
727
768
9,906
1,600
339
(341)
11,504

255,241
45,607
10,310
(61,807)
249,351
64,722
3,904
(736)
317,241
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เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และเครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)
4,238
1,304
(408)
5,134
572
5,706

4,704
(503)
4,201
1,866
(2,351)
3,716

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

476
11,231
(11,078)
629
5,785
(4,771)
1,643

รวม

273,070
58,869
(62,718)
269,221
74,545
(528)
(3,428)
339,810

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และเครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดําเนินงาน

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

5,826
684
6,510
1,085
7,595

185,977
22,544
(61,184)
147,337
34,176
(612)
180,901

2,602
747
(372)
2,977
786
3,763

3,436
377
(397)
3,416
310
(2,351)
1,375

-

197,841
24,352
(61,953)
160,240
36,357
(2,963)
193,634

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2,585
3,396
3,909

69,264
102,014
136,340

1,636
2,157
1,943

1,268
785
2,341

476
629
1,643

75,229
108,981
146,176
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สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ราคาทรั พย์สินของกลุ่ มบริ ษ ทั ก่ อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอุ ปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 123.2 ล้านบาท (2554: 123.4 ล้ านบาท)
11

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

4,390
582
322
5,294

206
206

4,390
582
528
5,500

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

867
1,012
1,879

-

867
1,012
1,879

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

3,523
3,415

206

3,523
3,621
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

425
3,965
4,390
582
322
5,294

206
206

425
3,965
4,390
582
528
5,500

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

165
702
867
1,012
1,879

-

165
702
867
1,012
1,879

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

260
3,523
3,415

206

260
3,523
3,621
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2555
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

13

7,367
1,779
9,146

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม
14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
7,367
7,237
1,779
4,143
9,146
11,380

4

งบการเงินรวม
2555
10,362
26,821
37,183

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
10,362
6,210
26,821
23,860
37,183
30,070

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2555
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวม

15,831
7,677
9,199
32,707

42

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
15,831
13,298
7,677
3,795
9,199
11,097
32,707
28,190

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2555
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

15,965

15,965

14,793

1,986

1,986

1,826

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2555
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับเข้า (โอนออก)
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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14,793
186
(1,000)
1,986
15,965

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
14,793
186
(1,000)
1,986
15,965

12,967
1,826
14,793

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2555
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

1,294
692
1,986

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
1,294
692
1,986

1,219
607
1,826

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
2555
ต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

944
1,042
1,986

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
944
1,042
1,986

894
932
1,826

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2555
2555
2554
(ร้อยละ)
อัตราคิดลด
4.7
4.7
4.7
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0
ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
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ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนหุน้

1

178,500

178,500

178,500

178,500

1

178,500

178,500

178,500

178,500

1
1

173,438
3,432

173,438
3,432

172,259
1,179

172,259
1,179

1

176,870

176,870

173,438

173,438

2555

2554
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(พันหุ้น / พันบาท)

จํานวนเงิน

ผูถ้ ือหุ ้นสามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้นในที่ประชุ มของบริ ษทั สําหรั บหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งถื อโดยบริ ษทั (หุ ้นทุนซื้ อคืน (ดูหมายเหตุ 17))
สิ ทธิท้ งั หมดจะถูกระงับไว้จนกว่าหุน้ เหล่านี้จะออกใหม่
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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หุ้นทุนซื้อคืน
หุน้ ทุนซื้อคืนที่อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ คือต้นทุนของหุน้ บริ ษทั ที่ถือโดยกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน 0.89 ล้านหุน้ (31 ธันวาคม 2554: 0.79 ล้ านหุ้น)
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 0.51 (31 ธันวาคม 2554: ร้อยละ 0.45) ของหุน้ บริ ษทั ที่ออก รวมเป็ นต้นทุนทั้งหมด 5.15 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2554: 4.54 ล้ านบาท) ดังนี้
2555
จํานวนหุน้
บริ ษทั

18

892

2554
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(พันหุ้น/พันบาท)
5,154
787

จํานวนเงิน
4,536

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํ ารองหุ้นทุนซื้อคืน
สํารองหุ น้ ทุนซื้ อคืนคือจํานวนเงินที่จดั สรรจากกําไรสะสมในจํานวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ น้ บริ ษทั ที่ถือโดยกลุ่มบริ ษทั
/บริ ษทั สํารองหุน้ ทุนซื้อคืนนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั (ESOP) จํานวน
8,500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ

รายละเอียด

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
เสนอขายให้กบั
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาในการใช้สิทธิ
ระยะเวลาและสัดส่ วนการใช้สิทธิ

ชนิดไม่มีมูลค่า
3 ปี นับแต่วนั ที่ที่ออกและเสนอขาย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั
8,500,000 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
3.33 บาทต่อหุน้
ปี ละ 2 ครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 15 พฤศจิกายน
ของแต่ละปี โดยจะใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30 ในปี ที่ 1
ไม่เกินร้อยละ 30 ในปี ที่ 2 และไม่เกินร้อยละ 40 ในปี ที่ 3

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สามัญเป็ นจํานวนรวม 123,000 หน่วย รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 0.4 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงิน 0.3 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจํานวนรวม 1,056,000 หน่ วย รวมเป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 3.5 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มี
ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงิ น 2.5 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนทุนที่ ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สามัญเป็ นจํานวนรวม 1,036,900 หน่วย รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ 3.5 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้นเป็นจํานวนเงิน 2.4 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
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เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเป็นจํานวนรวม 2,395,100 หน่วย รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 7.98 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มี
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็นจํานวนเงิน 5.58 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ณ 31 ธันวาคม 2555 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ ้นสามัญเป็ นจํานวนรวม 6,870,000 หน่ วย (2554: 3,438,000 หน่ วย) รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 22.88 ล้านบาท
(2554: 11.45 ล้ านบาท) ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงินรวม 16.01 ล้านบาท (2554: 8.01
ล้ านบาท) และบริ ษทั ได้สาํ รองหุ น้ สามัญจํานวน 1,630,000 หุ น้ (2554: 5,062,000 หุ้ น) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวที่เหลืออยู่
20

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ มบริ ษทั ได้นาํ เสนอข้อ มูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จ รู ปแบบหลักในการรายงานส่ วนงานธุ รกิ จ
พิจารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ใน
การกําหนดส่ วนงาน
ผลได้ (เสี ย) สิ นทรัพย์และหนี้สินตามส่ วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน หรื อที่สามารถปั นส่ วน
ให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
สื่ อโฆษณาทางวิทยุ
สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่ ม บริ ษ ทั ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะในประเทศเท่ า นั้น ดัง นั้น ฝ่ ายบริ ห ารจึ ง พิ จ ารณาว่ า กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ส่ ว นงานทาง
ภูมิศาสตร์เพียงส่ วนงานเดียว
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ข้ อมูลเกีย่ วกับผลได้ (เสีย) ตามส่ วนงานธุรกิจ
สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
2555
2554
รายได้จากการขายสิ นค้า
และการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการ
ให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

สื่ อโฆษณาทางวิทยุ
2555
2554

สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่
2555
2554
(ล้ านบาท)

รวม
2555

2554

551
3
554

523
2
525

33
33

31
31

153
153

112
112

737
3
740

666
2
668

416
44
49
24
533

313
69
43
23
448

23
4
27

24
5
1
30

101
12
5
118

64
11
4
79

540
60
54
24
678

401
85
48
23
557

21
(5)
16

77
(17)
60

6
(1)
5

1
1

35
(8)
27

33
(7)
26

62
(14)
48

111
(24)
87
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ข้ อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินตามส่ วนงานธุรกิจ
สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
2555
2554

สื่ อโฆษณาทางวิทยุ
2555
2554

สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่
2555
2554
(ล้ านบาท)

รวม
2555

2554

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

157
45
18
36
256

151
35
12
10
208

7
2
1
10

8
1
9

35
9
44

19
4
2
25

199
56
18
37
310

178
40
12
12
242

อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมสิ นทรัพย์

125
7
132
388

101
11
112
320

8
2
10
20

1
1
10

13
4
17
61

7
4
11
36

146
4
9
159
112
581

109
4
11
124
116
482

50

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินตามส่ วนงานธุรกิจ
สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
2555
2554
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมหนีส้ ิ น
รายจ่ายฝ่ ายทุน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

สื่ อโฆษณาทางวิทยุ
2555
2554

36
36
87
159

22
31
48
101

3
3

สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่
2555
2554
(ล้ านบาท)
1
1
28
15
4
1
29
19

75
35
1

55
22
-

-

1
-
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2
-

3
2
1

รวม
2555

2554

37
67
87
30
221

22
47
52
39
160

75
37
1

59
24
1

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
21

รายได้ อนื่
งบการเงินรวม
2555
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวม

22

1,877
1,460
3,337

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม
2555
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
อื่นๆ
รวม

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
1,692
1,104
1,460
717
3,152
1,821

19,243
37,714
2,932
106
59,995

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
19,243
18,375
37,714
62,802
2,932
3,383
106
112
59,995
84,672

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2555
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
อื่น ๆ
รวม

16,874
32,260
2,468
2,302
53,904
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
16,874
13,940
31,917
29,540
2,468
3,689
2,302
1,366
53,561
48,535

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
24

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2555
ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ
พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ

รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

20,924
1,560
1,704
24,188

20,924
1,560
1,704
24,188

20,155
1,476
1,478
23,109

114,889
5,516
43,927
164,332

114,889
5,516
43,927
164,332

99,791
4,720
43,367
147,878

188,520

188,520

170,987

โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดื อนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ ได้
จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
25

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

หมายเหตุ
ค่าเช่าเวลา
ต้นทุนการผลิตงานและรายการ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
24
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าบริ การส่ วนกลาง
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
22
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมต้ นทุน ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
และค่ าตอบแทนผู้บริหาร
26

งบการเงินรวม
2555
600
336,218
188,520
37,369
18,874
17,928
37,714
32,729
7,896
677,848

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
600
8,737
336,218
215,355
188,520
170,987
37,369
25,054
20,475
18,874
17,233
17,928
62,802
37,714
30,672
32,729
5,767
7,553
677,505

557,082

ภาษีเงินได้
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 467 พ.ศ. 2550 ให้สิทธิ ทาง
ภาษีแก่บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” และจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จะได้ลดอัตราภาษีเงินได้จาก
ร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิเป็ นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรก
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2553
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
27

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็น
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนัก ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ซ้ือคืนแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท/พันหุ้ น)
48,184
87,080

กําไรทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)

48,025

จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ถือโดยบริ ษทั ในระหว่างปี
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ 15 พฤษภาคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ 15 พฤศจิกายน
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (ขั้นพืน้ ฐาน)

172,651
(100)
629
255
173,435

172,651
(100)
629
255
173,435

172,259
(51)
74
95
172,377

0.28

0.28

0.51

กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนัก ปรั บปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ ซ้ื อคืน และผลกระทบของตราสารที่ อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ ้นสามัญ
ปรับลดทั้งหมด และสิ ทธิซ้ือหุน้ ของพนักงานแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2555
กําไรทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญของบริษทั (ปรับลด)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากการออกสิ ทธิที่จะเลือกซื้อหุน้
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)
28

48,025

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท/พันหุ้ น)
48,184
87,080

173,435
582
174,017

173,435
582
174,017

172,377
2,440
174,817

0.28

0.28

0.50

เงินปันผล
ในการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2554 ผูถ้ ื อหุ ้นมีมติอนุ มติ การจัดสรรกําไร
เป็ นเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2553 ในอัตราหุ ้นละ 0.44 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 75.03
ล้านบาท โดยได้จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2553 ในอัตราหุ ้นละ 0.34 บาท รวมเป็ นเงิ น 57.80
ล้า นบาท และจ่ ายเงิ นปั น ผลเพิ่ ม เติ ม ให้กับผูถ้ ื อ หุ ้น อี ก ในอัตราหุ ้น ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิ น 17.23 ล้า นบาท
ในระหว่างปี 2554
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 17.24 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2554
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็น
เงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 17.24 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2554
56

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 17.24 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2554
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลสําหรั บการดําเนิ นงานประจําปี 2554 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 51.72 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2554
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 10.41 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2555
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.06 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 10.42 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2555
29

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยงฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจว่า
มีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
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การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่า จะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างอิ สระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผย
ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ
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มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
30

ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2555
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานทีย่ กเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่น
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

43,251
133,202
46,987
223,440

43,251
133,202
46,987
223,440

39,001
142,997
72,789
254,787

8,009

8,009

7,521

ก) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าและบริ การเพื่อเช่าสํานักงานรวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ง
เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยมีเงื่อนไขในการต่อ
อายุสญ
ั ญาได้
ข) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อข่าวกับบริ ษทั ต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน
2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขในการต่ออายุสญ
ั ญาได้
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ค) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การเกี่ยวกับการบริ การส่ งสัญญาณโทรทัศน์ข้ ึนสู่ ดาวเทียมกับบริ ษทั ในประเทศแห่งหนึ่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

31

วันทีท่ าํ สั ญญา

ระยะเวลาของสั ญญา

อายุสัญญา

ค่ าบริการรวม

1 ตุลาคม 2552
(แก้ไขเพิ่มเติม 11 พฤษภาคม 2553)

1 พฤศจิกายน 2552
ถึง 31 ตุลาคม 2562

10 ปี

4.40 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

4 กุมภาพันธ์ 2553
(แก้ไขเพิ่มเติม 11 พฤษภาคม 2553)

15 กุมภาพันธ์ 2553
ถึง 31 มีนาคม 2563

10 ปี

3.20 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

12 กันยายน 2554

1 ตุลาคม 2554
ถึง 30 กันยายน 2559

5 ปี

1.20 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
ก) อนุ มตั ิ การจัดสรรกําไรเป็ นเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
ทั้งสิ้ น 10.56 ล้านบาท
ข) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 353,740,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ ้น
สามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.00 บาท
ค) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 176,870,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ได้ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่ได้จอง
ซื้ อและได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ที่ ออกและเสนอขายตามข้อ ข) โดยไม่ คิดมูลค่าใน
อัตราส่ วนหุน้ สามัญ 1 หุน้ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ง) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 8,798,905 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
จ) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 2,435,057 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ – ESOP ครั้งที่ 1 จากการปรับราคาการใช้สิทธิ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
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32

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจาก
ยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ กําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
ส่ วนการดําเนินงาน

ปี ที่มีผล
บังคับใช้
2556
2556
2556

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ ตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี มาใช้และถื อปฏิ บตั ิ
โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จํานวน
ภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายหรื อได้รับในอนาคต ตามลําดับ ซึ่ งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จะถือปฏิบตั ิมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เป็ นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงจะปรั บปรุ งย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูบ้ ริ หารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ดังนี้
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
2555
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประมาณการเปลี่ยนแปลงจากการปรับงบการเงินย้อนหลัง
เนื่องมาจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 – ภาษีเงิน
ได้มาถือปฏิบตั ิ:
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น

4,864
4,864

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

4,864
4,864

4,340
4,340

ยังไม่สามารถกําหนดผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี 2556 และ ในงวดต่อมาภายหลัง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) - ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่ างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ในการรายงาน
ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 21 กําหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้รายงานและแปลงค่ารายการที่เป็ นสกุลต่างประเทศให้เป็ น
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้คาํ นิ ยามสําหรับเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนื อจาก
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ
ผูบ้ ริ หารกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มี
สาระสําคัญต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และกําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่ วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 นําเสนอหลักการที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีหลักการเปิ ดเผยส่ วนงาน
ดําเนินงานจากข้อมูลภายในที่นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน การเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
ดังกล่าวกระทบเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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