บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงิ นและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่ เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทําขึ้ นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่ งได้อธิ บายถึงผลกระทบ
ต่อกิจการจากการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรี ยบเทียบที่นาํ มาแสดงนี้ นาํ มา
จากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
หลังจากปรับปรุ งรายการตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

(วินิจ ศิลามงคล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
13 กุมภาพันธ์ 2557
2

บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2556

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

1,093,581,878

เงินลงทุนชั�วคราว

7

118,000,000

ลูกหนี�การค้า

8

153,061,906

198,710,073

160,366,358

198,710,073

45,862,382

55,806,287

83,107,827

55,806,287

รายได้ค้างรับ

87,396,197 1,089,489,240
-

108,500,000

76,767,216
-

ลูกหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

5

25,017,525

21,649,596

136,948,859

21,796,804

สินค้าคงเหลือ

9

12,273,510

17,949,688

12,273,510

17,949,688

เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี�

1

22,000,000

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

10

25,806,107

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,495,603,308

38,794,435

-

-

18,754,216

38,789,471

420,306,276 1,609,440,010

409,819,539

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

อุปกรณ์

12

111,323,334

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

13

11,250,000

10,500,000

146,175,999

111,323,334

146,175,999

2,586,645

3,620,905

2,586,645

3,620,905

1,911,746

1,512,396

1,909,900

1,512,396

3, 14

8,281,686

4,896,331

4,479,155

4,864,460

15

9,978,306

9,145,767

7,530,035

9,145,767

134,081,717

165,351,398

139,079,069

175,819,527

585,657,674 1,748,519,079

585,639,066

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

1,629,685,025

3

-

บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2556

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้า

16

19,140,509

37,183,406

166,942,187

37,183,406

เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

5

9,637,103

12,577,155

11,768,316

12,577,155

เจ้าหนี�อื�น

14,469,089

54,598,943

12,984,496

54,485,853

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

80,244,260

67,656,039

63,169,430

67,623,039

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น

288,733
17

รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

32,706,886

26,915,043

32,706,886

160,972,255

204,722,429

281,779,472

204,576,339

21,441,029

15,964,838

13,775,652

15,964,838

21,441,029

15,964,838

13,775,652

15,964,838

182,413,284

220,687,267

295,555,124

220,541,177

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

-

37,192,561

18

รวมหนี�สิน

-

4

บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2556

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

19

ทุนจดทะเบียน

720,343,962

178,500,000

720,343,962

178,500,000

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

534,412,647

176,870,000

534,412,647

176,870,000

หุ้นทุนซื�อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ

20
19, 20, 21

821,124,294

21

217,174

22

18,600,000

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

821,124,294
217,174

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

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองหุ้นทุนซื�อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร

20, 22

72,917,800

15,700,000
5,153,851
65,453,307

18,600,000
-

15,700,000
5,153,851

78,609,840

65,580,789

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,447,271,915
(174)
1,447,271,741

364,970,407 1,452,963,955
364,970,407 1,452,963,955

365,097,889
365,097,889

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,629,685,025

585,657,674 1,748,519,079

585,639,066

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

5

บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม

2556

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ดอกเบี�ยรับ
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

5

661,784,985
18,120,699
764,247
680,669,931

737,079,087
1,877,092
1,459,553
740,415,732

462,240,468
17,799,556
25,589,955
505,629,979

737,079,087
1,692,453
1,459,553
740,231,093

474,676,684
66,732,389
52,282,741
21,912,042
1,261,653
616,865,509

539,431,692
59,994,954
53,540,346
24,188,425
974,893
678,130,310

307,537,665
60,982,473
41,286,947
21,912,042
1,234,196
432,953,323

539,431,692
59,994,954
53,197,334
24,188,425
973,913
677,786,318

29

63,804,422
(12,767,362)
51,037,060

62,285,422
(13,704,423)
48,580,999

72,676,656
(16,074,864)
56,601,792

62,444,775
(13,736,294)
48,708,481

18

(6,031,135)

29

1,206,227
(4,824,908)
46,212,152

24

5
25
26
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

48,580,999

(6,031,135)
1,206,227
(4,824,908)
51,776,884

48,708,481

บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม

2556

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี

30

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรต่อหุ้นปรับลด

51,037,234
(174)
51,037,060

48,580,999
48,580,999

56,601,792
56,601,792

48,708,481
48,708,481

46,212,326
(174)
46,212,152

48,580,999
48,580,999

51,776,884
51,776,884

48,708,481
48,708,481

0.15
0.14

0.28
0.28

0.16
0.15

0.28
0.28

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7

บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ตามที�รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
ซื�อหุ้นทุนซื�อคืน
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงกับส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
โอนไปสํารองหุ้นทุนซื�อคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

19, 21
20
31

22
20, 22

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

หุ้นทุนซื�อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

173,438,000
173,438,000

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

98,950,540
98,950,540

3,432,000
3,432,000
3,432,000

(618,308)
(618,308)
(618,308)

7,996,560
7,996,560
7,996,560

176,870,000

(5,153,851)

106,947,100

8

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
13,100,000
13,100,000

2,600,000
15,700,000

สํารองหุ้นทุน
ซื�อคืน

4,535,543
4,535,543

618,308
5,153,851

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

36,580,398
4,340,178
40,920,576

322,068,938
4,340,178
326,409,116

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

11,428,560
(618,308)
(20,829,960)
(10,019,708)
(10,019,708)

48,580,999
48,580,999
(2,600,000)
(618,308)
65,453,307

48,580,999
48,580,999
364,970,407
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บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 ตามที�รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิ�มหุ้นสามัญ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
ขายหุ้นทุนซื�อคืน
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงกับส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
กลับรายการสํารองหุ้นทุนซื�อคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

19
21
19, 21
20
31

29
22
20, 22

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

หุ้นทุนซื�อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

176,870,000
176,870,000

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

353,740,000
3,802,647
357,542,647
357,542,647

5,153,851
5,153,851
5,153,851

534,412,647

-

706,441,121
4,426,849
3,309,224
714,177,194
714,177,194
821,124,294

9

ใบสําคัญ
รวมส่วนของ
ส่วนของ
แสดงสิทธิที�จะ ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน
ผู้ถือหุ้น
ส่วนได้เสียที� รวมส่วนของ
ซื�อหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย
ซื�อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร ของบริษทั ไม่มีอํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น
(บาท)
-

1,688,008
(1,470,834)
217,174
217,174

15,700,000
15,700,000

-

2,900,000
217,174 18,600,000

5,153,851
5,153,851

(5,153,851)
-

60,556,976
4,896,331
65,453,307

360,074,076
4,896,331
364,970,407

-

360,074,076
4,896,331
364,970,407

1,060,181,121
1,688,008
6,758,662
8,463,075
(41,001,684) (41,001,684)
(41,001,684) 1,036,089,182
(41,001,684) 1,036,089,182

-

1,060,181,121
1,688,008
6,758,662
8,463,075
(41,001,684)
1,036,089,182
1,036,089,182

51,037,234
51,037,234
(4,824,908)
(4,824,908)
46,212,326
46,212,326
(2,900,000)
5,153,851
72,917,800 1,447,271,915

(174)
51,037,060
(4,824,908)
(174)
46,212,152
(174) 1,447,271,741
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บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ตามที�รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
ซื�อหุ้นทุนซื�อคืน
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงกับส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
โอนไปสํารองหุ้นทุนซื�อคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

19, 21
20
31

22
20, 22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

หุ้นทุนซื�อคืน

173,438,000
173,438,000

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

98,950,540
98,950,540

3,432,000
3,432,000
3,432,000

(618,308)
(618,308)
(618,308)

7,996,560
7,996,560
7,996,560

176,870,000

(5,153,851)

106,947,100

10

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน
รวมส่วนของ
ตามกฎหมาย
ซื�อคืน ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น
(บาท)
13,100,000
13,100,000

2,600,000
15,700,000

4,535,543
4,535,543

618,308
5,153,851

36,580,398
4,340,178
40,920,576

322,068,938
4,340,178
326,409,116

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

11,428,560
(618,308)
(20,829,960)
(10,019,708)
(10,019,708)

48,708,481
48,708,481
(2,600,000)
(618,308)
65,580,789

48,708,481
48,708,481
365,097,889
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บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 ตามที�รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิ�มหุ้นสามัญ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
ขายหุ้นทุนซื�อคืน
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงกับส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
กลับรายการสํารองหุ้นทุนซื�อคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

19
21
19, 20
20
31

29
22
20, 22

หุ้นทุนซื�อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

176,870,000
176,870,000

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

353,740,000
3,802,647
357,542,647
357,542,647

5,153,851
5,153,851
5,153,851

534,412,647

-

11

กําไรสะสม

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที�จะ ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน
ซื�อหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย
ซื�อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร
(บาท)
-

706,441,121
4,426,849
3,309,224
714,177,194
714,177,194

1,688,008
(1,470,834)
217,174
217,174

821,124,294

217,174

15,700,000
15,700,000

2,900,000
18,600,000

5,153,851
5,153,851

(5,153,851)
-

60,716,329
4,864,460
65,580,789

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

360,233,429
4,864,460
365,097,889

1,060,181,121
1,688,008
6,758,662
8,463,075
(41,001,684)
(41,001,684)
(41,001,684) 1,036,089,182
(41,001,684) 1,036,089,182
56,601,792
56,601,792
(4,824,908)
(4,824,908)
51,776,884
51,776,884
(2,900,000)
5,153,851
78,609,840 1,452,963,955
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บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี�ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ภาษีเงินได้
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
ลูกหนี�การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2555
2556
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

51,037,060

48,580,999

56,601,792

48,708,481

44,283,833
1,047,860
(18,120,699)
1,261,653
399,750
(271,621)
3,128,988
206,400
1,911,746
1,688,008
12,767,362
99,340,340

36,357,353
1,011,750
(1,877,092)
974,893
2,468,357
(384,229)
432,972
1,293,883
13,704,423
102,563,309

44,283,833
1,047,860
(17,799,556)
1,234,196
358,908
(271,621)
3,128,988
206,400
1,911,746
1,688,008
16,074,864
108,465,418

36,357,353
1,011,750
(1,692,453)
973,913
2,468,357
(384,229)
432,972
1,293,883
13,736,294
102,906,321

45,248,417
9,943,905
(3,367,929)
5,676,178
17,927,229
1,157,244
(832,539)
(18,042,897)
(3,002,604)

(22,539,710)
37,984,807
(15,085,687) (27,301,540)
(21,394,580) (115,152,055)
(6,033,600)
5,676,178
1,403,409
24,969,159
(14,610,895)
2,234,284
1,615,732
7,112,971 129,758,781
2,149,843
(8,536,768)

(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

12

บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2556

(1,772,136)
12,588,221
4,485,675
(3,305,973)
166,043,131
(16,214,348)
149,828,783

เจ้าหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี�ย

13,181,798

เงินลงทุนชั�วคราว

2555
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
1,616,491
(3,143,639)
1,503,401
16,626,554
(4,453,609)
16,593,555
4,516,597
(5,791,843)
4,516,597
(813,934)
(3,305,973)
(813,934)
57,745,052 140,784,648
57,799,730
(3,602,562) (14,880,833)
(3,602,562)
54,142,490 125,903,815
54,197,168

1,877,092

12,865,652

(118,000,000)

-

จ่ายเงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี�

(22,000,000)

-

ซื�ออุปกรณ์

(50,938,194)

(44,238,684)

(50,938,194)

(44,238,684)

ขายอุปกรณ์

291,938

415,888

291,938

415,888

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(220,000)

(582,000)

(220,000)

(582,000)

(750,000)

(10,500,000)

(42,527,704) (147,250,604)

(53,212,343)

เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย

-

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(177,684,458)

-

(108,500,000)

1,692,453

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(359,818)

(282,789)

(332,361)

(281,809)

(41,001,684)

(20,829,960)

(41,001,684)

(20,829,960)

ซื�อหุ้นทุนซื�อคืน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น

1,061,220,000
(1,038,879)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(618,308)
-

1,061,220,000
(1,038,879)

(618,308)
-

บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2556

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ

6,758,662

เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื�อคืน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

8,463,075

2555
2556
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
11,428,560
-

6,758,662
8,463,075

2555
(ปรับปรุงใหม่)
11,428,560
-

1,034,041,356

(10,302,497) 1,034,068,813

(10,301,517)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 1,006,185,681

1,312,289 1,012,722,024

(9,316,692)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม
87,396,197
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 1,093,581,878

86,083,908
76,767,216
87,396,197 1,089,489,240

86,083,908
76,767,216

รายการที�ไม่ใช่เงินสด
ซื�ออุปกรณ์

44,896,791

44,896,791

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6,539,073
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6,539,073

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
หุน้ ทุนซื้ อคืน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

30
31
32
33
34
35
36
37

กําไรต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ องอื่น ๆ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
มีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 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 71.30) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เอ็นบี ซี เน็กซ์ วิชน่ั จํากัด”) ได้เข้าร่ วมการประมูลคลื่น
ความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล ประเภทธุ รกิ จระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ เมื่อวันที่
6 มกราคม 2557 คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”)
ได้พิจารณารั บรองผลการประมูลคลื่ นความถี่ ดงั กล่าว โดยให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นผูช้ นะการประมูล ในราคา
ประมูลรวม 1,338 ล้านบาท ซึ่ งได้ชาํ ระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่งวดที่หนึ่ งจํานวนร้อยละ 50 ของ
ราคาประมูลขั้นตํ่า และร้อยละ 10 ของเงินในส่ วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่า และภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 215
ล้านบาท (สุ ทธิ จากเงิ นประกันการประมูลจํานวน 22 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายชําระเมื่ อวันที่ 29 ตุ ลาคม 2556) และ
วางหนังสื อคํ้าประกันจากสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกันการชําระเงินในส่ วนของเงินที่เหลือให้กบั กสทช. เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2557
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ และ
สื่ อรู ปแบบใหม่ รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด

2

ลักษณะธุรกิจ
สื่ อโฆษณาทางสื่ อ
รู ปแบบใหม่
ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริ การโฆษณา
ผ่านสื่ อโทรทัศน์
ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริ การโฆษณา
ผ่านสื่ อโทรทัศน์

ประเทศ
ที่กจิ การจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2556
2555

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

เรื่ อง
ภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นนั้น มีผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ข ้างต้น สภาวิชาชี พ บัญชี ได้ออกและ
ปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่ น ๆ ซึ่ งมี ผ ลบังคับสํา หรั บงบการเงิ นที่ เ ริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรั บการจัดทํางบการเงิ นนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 36
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สาํ คัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ดังต่อไปนี้
- มูลค่าปัจจุบนั ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
- มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
(ค) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จัด ทํา และแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ น ที่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งานของกลุ่ มบริ ษ ัท
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุ
ไว้เป็ นอย่างอื่น
(ง)

การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อ สมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อการกํา หนดนโยบายการบัญชี แ ละการรายงานจํา นวนเงิ น
ที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อ สมมติ ฐ านที่ ใ ช้ใ นการจัด ทํา งบการเงิ น จะได้รั บ การทบทวนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การปรั บ
ประมาณการทางบัญชี จะบันทึ กในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ ได้รับ
ผลกระทบ
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ต) และ 14 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
การวัดมูลค่าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

(ก)

ภาพรวม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่
ดังที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดงั นี้
•
•
•

การบัญชีภาษีเงินได้
การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การนําเสนอข้อมูลส่ วนงานดําเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข)
ถึ ง 3 (ง) สํา หรั บมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นอื่ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ น้ นั ไม่ มีผ ลกระทบต่ อนโยบาย
การบัญชี ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
(ข) การบัญชีภาษีเงินได้
การเปลี่ ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึ กสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่กิจการ
ได้รับคืนหรื อต้องจ่ายในอนาคตตามลําดับ ซึ่ งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุขอ้ 4 (ต)
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เป็ นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุ งย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
กําไรสะสมเพิม่ ขึ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพิม่ ขึ้น

4,897
4,897
4,897

8,282
8,282
8,282

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
1 มกราคม
2555
2556
2555
2555
(พันบาท)
4,340
4,340
4,340

4,479
4,479
4,479

งบการเงินรวม
2556
2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กําไรสําหรับปี เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรต่อหุน้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
- กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
- กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

2,179
2,179
0.006
0.006

4,865
4,865
4,865

4,340
4,340
4,340

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
557
(1,592)
525
557
(1,592)
525

0.003
0.003

(0.005)
(0.004)

0.003
0.003

กลุ่มบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิ น
ต้นงวดของปี 2555 ที่นาํ มาเปรี ยบเทียบล่าสุ ด เนื่องจากผูบ้ ริ หารพิจารณาแล้วว่าการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันต้นงวดดังกล่าวไม่มี
สาระสําคัญ
(ค) การบัญชีเกีย่ วกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่ ม บริ ษ ัท ถื อ ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 21
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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(ปรั บ ปรุ ง 2552)

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เพื่อเสนอแนวคิ ดของสกุลเงิ นต่างๆ
ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบ
กิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานและ
แปลงค่ ารายการที่ เป็ นสกุลต่ างประเทศให้เป็ นสกุลเงิ นที่ ใ ช้ใ นการดําเนิ นงาน และรายงานผลกระทบจากการ
แปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ซึ่ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง
2552) ได้ให้คาํ นิ ยามสําหรับเงินตราต่างประเทศ คือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนื อจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน
ของกิจการ
ผูบ้ ริ หารกําหนดสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นสกุลเงิ นบาท ดังนั้นการถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับ
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และ กําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั
(ง)

การนําเสนอข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงาน
ดําเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานดําเนิ นงานและนโยบายการบัญชี เดิมนั้น
อธิ บายในย่อหน้าถัดไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 8 นําเสนอมุมมองของผูบ้ ริ หารในการรายงานข้อมูลส่ วนงาน จึ งมีการ
เปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงาน ทั้งนี้ ขอ้ มูลส่ วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ ได้
รายงานต่ อ ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการดํา เนิ นงานของกลุ่ ม บริ ษ ัท อย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่ อประเมิ น ผลการ
ดําเนิ นงานของส่ วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมากลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลส่ วนงาน
ตามส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานภูมิศาสตร์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่ อง การเสนอข้อมูลทางการเงิ น
จําแนกตามส่ วนงาน
การเปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนงานนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อข้อมูลส่ วนงานที่เคย
นําเสนอในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั

4

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาํ เสนอดังต่ อไปนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิ โดยสมํ่าเสมอสําหรั บงบการเงิ นทุ กรอบระยะเวลาที่ รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

22
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(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิ จการนั้น เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม นับแต่วนั ที่ มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญชี ข องบริ ษทั ย่อ ยได้ถูกเปลี่ ยนตามความจํา เป็ นเพื่ อให้เป็ นนโยบายเดี ย วกันกับของกลุ่ มบริ ษ ทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปันส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
เมื่อมีการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
สู ญเสี ย อํา นาจควบคุ มในบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู ้ ใ นกําไรหรื อขาดทุ น ส่ วนได้เสี ยในบริ ษ ทั ย่อยเดิ มที่ ย งั คงเหลื ออยู่ให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิ พลที่คงเหลืออยู่
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน (บาท) โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ าเผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญประเมิ นโดยการวิเ คราะห์ประวัติการชํา ระหนี้ และการคาดการณ์ เ กี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ ซ้ื อ ต้นทุนในการแปลงสภาพหรื อต้นทุนอื่นเพื่ อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และ
สภาพปัจจุบนั
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นโดยประมาณ
ในการขาย
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กลุ่มบริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือดังนี้
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างผลิต

-

วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
แสดงมูลค่าต้นทุนของการผลิตที่อยู่ระหว่างการผลิตและถ่ายทํา บันทึกเป็ น
ต้นทุนเมื่อได้โอนสิ ทธิ และส่ งมอบหรื อเมื่อได้ออกอากาศแล้ว
งานระหว่างทําสําหรับโครงการ ประกอบด้วยต้นทุนการเตรี ยมการ แสดงใน
ราคาทุน

กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
(ช) อุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัด หาสิ นทรั พ ย์เ พื่ อให้สิ นทรั พย์น้ ันอยู่ในสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุ นในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ส่ ว นประกอบของอุปกรณ์ แ ต่ ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไ ม่เ ท่ ากันต้องบันทึ กแต่ ละส่ วนประกอบที่ มี
นัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
25
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ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้ น ทุ น ในการเปลี่ ย นแทนส่ ว นประกอบจะรั บ รู ้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องรายการอุ ป กรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่ าเสื่ อ มราคาคํานวณจากมูลค่ าเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุ นของสิ นทรั พย์หรื อต้นทุ นใน
การเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ า ใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิ ธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั 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
วิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ และมู ล ค่ า คงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่ า งน้อ ยที่ สุ ด
ทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ซ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตนที่ กลุ่ มบริ ษ ทั ซื้ อ มาและมี อายุใ ช้งานจํา กัด แสดงในราคาทุ นหักค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บรู ้ ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้นตรงซึ่ ง โดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ป แบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์ ใ นอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ตามระยะเวลาที่ ค าดว่ า จะได้รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน
โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์

5 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ที่ไ ม่ใช่ สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น หมายถึ ง มูลค่ าจากการใช้ข องสิ นทรั พ ย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่ าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
คํานึ งภาษีเงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อ
สิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น อื่ นๆ ที่ เ คยรั บ รู ้ ในงวดก่ อ นจะถูก ประเมิ น
ณ ทุกวันที่ ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพี ยงเท่ าที่ มูลค่ า ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไ ม่เกิ นกว่ามูลค่ าตามบัญ ชี ภายหลังหักค่ าเสื่ อมราคาหรื อค่ า ตัดจํา หน่ า ย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน
(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฏ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ นเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิ จการจ่ายสมทบเป็ นจํานวนเงิ นที่
แน่ นอนไปอีกกิ จการหนึ่ งแยกต่างหาก (กองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ ายสมทบเพิ่ มเติ ม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบเงิ น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถกู คํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันที่ รายงานจากพันธบัตร
รัฐบาล ซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั และมีสกุลเงิ นเดี ยวกับ
สกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
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การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
กลุ่ ม บริ ษัท รั บ รู ้ ก ํา ไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก การคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ทั้ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ร ะยะสั้นของพนักงานวัด มูลค่ า โดยมิ ไ ด้คิ ด ลดกระแสเงิ นสดและรั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่า ย
เมื่อพนักงานทํางานให้
หนี้ สิ น รั บ รู ้ ด ้ว ยมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยชํา ระสํ า หรั บ การจ่ า ยโบนัส เป็ นเงิ น สดระยะสั้ นหรื อผลประโยชน์ อื่ น
หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงาน
ได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
โครงการให้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ แก่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั อนุญาตให้กรรมการและพนักงานมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนด จํานวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ สุทธิ จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สิทธิ จะถูกรับรู ้ในทุน
เรื อนหุน้ และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ เมื่อมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ แล้ว
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่ อนไข จํานวนที่ รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
จะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่ อนไขการให้บริ การที่ เกี่ ยวข้องและเงื่ อนไข
การได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน
(ฐ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สิ นจะรั บรู ้ ก็ต่ อเมื่ อกลุ่ มบริ ษทั มี ภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บนั หรื อที่ ก่อตัวขึ้ น
อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่าย
ไปเพื่ อ ชํา ระภาระหนี้ สิ นดังกล่ าว ประมาณการหนี้ สิ นพิ จารณาจากการคิ ดลดกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ ายในอนาคต
โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั
ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไปรั บรู ้
เป็ นต้นทุนทางการเงิน
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(ฑ) ทุนเรื อนหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ น้ สามัญจัดประเภทเป็ นทุน ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ น้ สามัญและสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ (สุ ทธิ จาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู ้เป็ นรายการหักจากส่ วนของทุน
หุ้นทุนซื ้อคื น
เมื่อมีการซื้ อคืนหุ น้ ทุน จํานวนสิ่ งตอบแทนที่จ่ายซื้ อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็ นหุ น้ ทุนซื้ อคืน
และแสดงเป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และจัดสรรจํานวนเดี ยวกันนี้ จากกําไรสะสมไปเป็ นสํารองหุ ้นทุ น
ซื้ อ คื นภายใต้ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น เมื่ อมี การจําหน่ า ยหุ ้นทุ นซื้ อคื น จํานวนเงิ นที่ ได้รั บรั บรู ้ เ ป็ นรายการเพิ่ มขึ้ นใน
ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น โดยหักบัญชี หุ้นทุ นซื้ อคื นด้วยจํา นวนต้นทุ นของหุ ้นทุ นซื้ อคื นที่ จาํ หน่ ายซึ่ งคํา นวณโดยวิ ธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และโอนจํานวนเดี ยวกันนี้ จากบัญชี สาํ รองหุ น้ ทุนซื้ อคื นไปกําไรสะสม ส่ วนเกิ นทุนจากการ
จําหน่ ายหุ ้นทุนซื้ อคื น (“ส่ วนเกิ นทุนหุ ้นทุนซื้ อคื น”) แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ขาดทุ น
สุ ทธิ จากการจําหน่ายหรื อยกเลิกหุ น้ ทุนซื้ อคืนนําไปหักจากกําไรสะสมหลังจากที่หกั จากส่ วนเกินทุนหุ น้ ทุนซื้ อคื น
หมดแล้ว
(ฒ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนยั สําคัญ
ไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อมี
ความไม่แน่ นอนที่ มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืน
สิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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(ณ) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุ นทางการเงิ น ประกอบด้ว ยดอกเบี้ ย จ่ า ย ประมาณการหนี้ สิ นส่ วนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากเวลาที่ ผ่ า นไป และ
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ด) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มลู ค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่ อถือ รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่ จ่าย และต้นทุนทางการเงิ น
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้
ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นเว้นแต่ ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ รับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระโดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจํา นวนที่ ใ ช้เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เ มื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกต่ างชั่วคราวต่ อไปนี้ การรั บรู ้สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้ งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ลค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธีก ารที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่ างชั่วคราวเมื่อมี การกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คํานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ทางภาษี ที่ไ ม่ แ น่ นอนและอาจทํา ให้จาํ นวนภาษี ที่ต ้องจ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น และมี ด อกเบี้ ย ที่ ต ้องชํา ระ
กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมิ น
ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บน
พื้ นฐานการประมาณการและข้อ สมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ย วข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี แ ละหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิทธิ
ตามกฎหมายที่ จะนําสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จะบันทึ ก ต่ อ เมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ น อนว่า กํา ไรเพื่ อ เสี ย ภาษี
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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(ถ) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับหุ น้ สามัญ กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณ
โดยการหารกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ด้ว ยจํา นวนหุ ้น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนัก
ที่ออกจําหน่ายระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่ซ้ื อคืน กําไรต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญที่ ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ ออกจําหน่ ายและปรับปรุ งด้วย
จํานวนหุ ้นสามัญที่ ซ้ื อคื น และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญปรับลดทั้งหมดและสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
ของพนักงาน
(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดงถึ งรายการที่ เกิ ดขึ้ นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึ งรายการที่ ได้รับการ
ปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินหมุนเวียนอื่น และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1

5

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ในการจัดทํา งบการเงิ น บุ ค คลหรื อกิ จการเป็ นบุ คคลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ยวข้องกันกับ กลุ่มบริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคล
หรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้ อาจเป็ นรายบุคคล
หรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้

ชื่อกิจการ
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สั ญชาติ
ไทย
ไทย
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ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ถือหุ น้ บริ ษทั ร้อยละ 71.30 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สั ญชาติ
ไทย

บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด

ไทย

บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด

ไทย

บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ ยู จํากัด

ไทย

บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด
มหาวิทยาลัยเนชัน่

ไทย
ไทย

บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด

ไทย

บริ ษทั ไทย พอร์ทลั จํากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ พรอพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด

ไทย

34

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 83.76 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ น้ ร้อยละ 90.00 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 84.50 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ บริ ษั ท เนชั่ น ยู จํ า กั ด
รับโอนใบอนุญาต
เป็ นบริ ษ ัท ที่ บ ริ ษัท เนชั่น อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล
เอ็ด ดูเ ทนเมนท์ จํา กัด (มหาชน) ถื อหุ ้นร้ อยละ
99.99 และมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษ ัท ที่ บ ริ ษัท เนชั่น อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล
เอ็ด ดูเ ทนเมนท์ จํา กัด (มหาชน) ถื อหุ ้นร้ อยละ
49.99 และมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน โดยบริ ษทั คมชัดลึ ก
มีเดีย จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 19.00
เป็ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน บริ ษัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น
ร้อยละ 19.80

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่าย

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาซื้ อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทัว่ ไป
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราต้นทุนปั นส่ วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริ งและตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน

รายการที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2556
2555

บริษทั ใหญ่
การให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่าย

14,766
31,987

3,402
38,836

14,766
26,356

3,402
38,836

-

-

9,155
24,880

-

48,598
25,534

10,271
25,845

48,598
24,004

10,271
25,845

(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
รายได้อื่น
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
การให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

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

842

35

2,343

842

2,343

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชน่ั จํากัด

-

-

1
9,794

-

กิจการอืน่ ที่เกีย่ 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

57
99
3,261
4,096
678
9,033

326
321
893
428
1,508
5,819

57
99
3,261
4,096
678
18,828

326
321
893
428
1,508
5,819

-

-

-

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

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

787

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด

-

36

1,037

-

787

1,037

16,958
94,973

137
5
5

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริ ษทั ไทย พอร์ทลั จํากัด
มหาวิทยาลัยเนชัน่
อื่น ๆ
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

7,637
62
13
8,331
4
447
8,179
5
25,465
(447)
25,018

2,981
442
30
7,922
189
447
9,000
49
22,097
(447)
21,650

7,637
62
13
8,331
4
447
8,179
5
137,396
(447)
136,949

2,981
442
30
7,922
189
447
9,000
49
22,244
(447)
21,797

-

-

-

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด

-

37

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
31,773
122,794

-

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

กิจการที่เกีย่ 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
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
เจ้ าหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

1,152
1,907
1,819
2,217
7,095

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

งบการเงินรวม
2556
2555

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
มหาวิทยาลัยเนชัน่
อื่น ๆ
รวม
38

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

973
1,216
1,051
2,217
160,024

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

9,100

11,611

3,085

11,611

-

-

551
7,595

-

313
68
93
58
5
9,637

250
49
242
109
13
300
3
12,577

313
68
93
58
5
11,768

250
49
242
109
13
300
3
12,577

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

473
3,909
134,200
955,000
1,093,582

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
492
353
492
21
3,678
32,383
130,458
31,275
54,500
955,000
45,000
87,396
1,089,489
76,767

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็ นสกุล
เงินบาท
7

เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
2556
2555

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

118,000

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
108,500

เงินลงทุนชัว่ คราวทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นสกุลเงินบาท

39

-

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
8

ลูกหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

5

งบการเงินรวม
2556
2555
9,033
150,990
160,023
(6,961)
153,062
400

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
5,819
18,828
5,819
199,548
148,458
199,548
205,367
167,286
205,367
(6,657)
(6,920)
(6,657)
198,710
160,366
198,710
2,468

359

2,468

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

2,264

3,645

5,655

3,645

2,922
3,210
637
9,033
9,033

1,722
233
219
5,819
5,819

9,326
3,210
637
18,828
18,828

1,722
233
219
5,819
5,819

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2556
2555
บุคคลหรือกิจการอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

73,910

83,528

73,363

83,528

68,909
3,744
4,427
150,990
(6,961)
144,029

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

67,133
3,535
4,427
148,458
(6,920)
141,538

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

153,062

198,710

160,366

198,710

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็ นสกุลเงินบาท
9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2556
2555
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างผลิต
รวม

10,309
1,965
12,274
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
9,306
10,309
8,644
1,965
17,950
12,274

9,306
8,644
17,950

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
10

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวม
11

4,939
2,740
14,909
690
1,159
1,369
25,806

7,016
4,229
1,898
22,479
3,172
38,794

4,934
1,693
11,730
370
27
18,754

7,016
4,229
1,898
22,477
3,169
38,789

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
10,500
750
10,500
11,250
10,500

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการมีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 2 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
โดยเรี ยกชําระค่าหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2555
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 26 พฤศจิ กายน 2555 คณะกรรมการมี มติ ให้จดทะเบี ยนจัดตั้ง
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด และบริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชน่ั จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และ 1 ล้าน
บาท ตามลําดับ (แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท) โดยเรี ยกชําระค่าหุ น้ ร้อยละ 25 ของทุน
จดทะเบียน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ทั ย่อย (“บริ ษ ทั เอ็นบี ซี เน็ กซ์ วิ ช่ัน จํา กัด ”) เมื่ อวันที่ 2 กันยายน 2556
คณะกรรมการมี มติ ให้เรี ยกชําระค่ าหุ ้นเพิ่ มเติ มอี กร้ อยละ 75 จากเดิ ม 0.25 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 2.50 บาท) เป็ น 1 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนการชําระค่าหุน้ เพิ่มเติมดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ย่อย

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด

บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2556
2555
(ร้ อยละ)
99.99 99.99

ทุนชําระแล้ว
2556
2555

ราคาทุน
2556
2555

10,000

10,000

10,000

10,000

99.99

250

250

250

250

-

99.99

1,000

250

1,000

250

11,250

10,500

สื่ อโฆษณาทางสื่ อ
รู ปแบบใหม่
ผลิตรายการโทรทัศน์และ 99.99
ให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อ
โทรทัศน์
ผลิตรายการโทรทัศน์และ 99.99
ให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อ
โทรทัศน์

รวม

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
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การด้อยค่า
2556
2555
(พันบาท)
-

ราคาทุน - สุ ทธิ
2556
2555

เงินปันผลรับ
2556
2555

10,000

10,000

-

-

-

250

250

-

-

-

-

1,000

250

-

-

-

-

11,250

10,500

-

-

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12 อุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดําเนินงาน

9,906
1,600
339
(341)
11,504
3,007
2,470
(383)
16,598

249,351
64,722
3,904
(736)
317,241
5,136
1,657
(7,271)
316,763
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และเครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)
5,134
572
5,706
17
(312)
5,411

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

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

629
5,785
(4,771)
1,643
4,420
(4,127)
1,936

รวม

269,221
74,545
(528)
(3,428)
339,810
12,580
(7,966)
344,424

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และเครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดําเนินงาน

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

6,510
1,085
7,595
1,915
(166)
9,344

147,337
34,176
(612)
180,901
41,002
(4,345)
217,558

2,977
786
3,763
733
(306)
4,190

3,416
310
(2,351)
1,375
634
2,009

-

160,240
36,357
(2,963)
193,634
44,284
(4,817)
233,101

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3,396
3,909
7,254

102,014
136,340
99,205

2,157
1,943
1,221

785
2,341
1,707

629
1,643
1,936

108,981
146,176
111,323
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สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ราคาทรั พ ย์สิ น ของกลุ่ ม บริ ษัท และบริ ษัท ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมของอุ ป กรณ์ ซึ่ งได้คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา
เต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 131.52 ล้านบาท (2555: 123.21 ล้ านบาท)
13

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
และค่าลิขสิ ทธิ์ คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

4,390
582
322
5,294
220
5,514

206
206
(206)
-

4,390
582
528
5,500
220
(206)
5,514

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

867
1,012
1,879
1,048
2,927

-

867
1,012
1,879
1,048
2,927

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3,523
3,415
2,587

206
-

3,523
3,621
2,587
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2

14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

8,282
8,282

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

4,897
4,897

(พันบาท)

4,479
4,479

4,865
4,865

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2556
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ประมาณการหนี้สิน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

1,332
340
3,193
32
4,897
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กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

60

1,206
1,206

(111)
2,230
2,179

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

1,392
340
4,288
2,262
8,282

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ประมาณการหนี้สิน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม
2555

กําไรหรื อ
ขาดทุน

1,042
340
2,958
4,340

290
235
32
557

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

1,332
340
3,193
32
4,897

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2556
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ประมาณการหนี้สิน
รวม

1,332
340
3,193
4,865
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กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
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1,206
1,206

(1,644)
(1,592)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

1,384
340
2,755
4,479

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2555

กําไรหรื อ
ขาดทุน

1,042
340
2,958
4,340

290
235
525

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ประมาณการหนี้สิน
รวม
15

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

1,332
340
3,193
4,865

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

16

8,760
1,218
9,978

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
7,367
6,312
7,367
1,779
1,218
1,779
9,146
7,530
9,146

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
รวม

5

งบการเงินรวม
2556
2555
7,095
12,046
19,141
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
10,362
160,024
26,821
6,918
37,183
166,942

10,362
26,821
37,183

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2556
2555
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวม

18

25,797
10,902
494
37,193

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
15,831
15,519
8,695
10,902
7,677
504
494
32,707
26,915

15,831
8,695
7,677
504
32,707

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

21,441

15,965

13,776

15,965

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

2,814

1,986

2,814

1,986

รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี

6,031

-

6,031

-

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

21,441
21,441

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
15,965
13,776
15,965
15,965
13,776
15,965

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2556
2555
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับเข้า (โอนออก)
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

15,965
(63)
(3,306)
2,814

14,793
186
(1,000)
1,986

15,965
(7,728)
(3,306)
2,814

14,793
186
(1,000)
1,986

6,031

-

6,031

-

21,441

15,965

13,776

15,965

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 27)
งบการเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

1,912
902
2,814
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
1,294
1,912
692
902
1,986
2,814

1,294
692
1,986

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

1,076
836
902
2,814

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
616
1,076
678
836
692
902
1,986
2,814

616
678
692
1,986

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

รวมในกําไรสะสม
ณ 1 มกราคม
รับรู ้ระหว่างปี
ณ 31 ธันวาคม

6,031
6,031

-

6,031
6,031

-

ข้อ สมมุ ติ ห ลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ณ วัน ที่ ร ายงาน (แสดงโดยวิ ธี ถ ัว เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินรวม
2556
2555
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.1
4.0 - 7.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(ร้ อยละ)
4.7
4.1
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0

ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
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4.7
4.0 - 7.0

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
19

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2556

2555

จํานวนหุน้

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

1
1

178,500
541,844

178,500
541,844

178,500
-

178,500
-

1

720,344

720,344

178,500

178,500

หุ้นที่ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ออกหุน้ ให้ตามสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1
1

176,870
353,740
3,803

176,870
353,740
3,803

173,438
3,432

173,438
3,432

1

534,413

534,413

176,870

176,870

จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(พันหุ้ น / พันบาท)

จํานวนเงิน

ในการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติในเรื่ องต่างๆ
ดังนี้
ก) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
โดยไม่คิดค่ าตอบแทนในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญเดิ ม 2 หุ ้นต่ อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รายละเอี ยดของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีดงั นี้
วันที่ออก
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออก (หน่วย)
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ (บาท)
อัตราส่ วนการให้สิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุ น้ สามัญ)
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12 กรกฎาคม 2556
176,870,000
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทุกวันที่ 15 ของเดือนธันวาคม และเดือน
มิถุนายนของแต่ละปี
3
1:1

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ/หรื อ พนักงาน
ของบริ ษ ทั และ/หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย รายละเอี ย ดของใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้แ สดงไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 21
ค) การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากจํานวน 178.50 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน 178,500,000 หุ ้น มูลค่ า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เป็ นจํานวน 720.34 ล้านบาท (หุน้ สามัญจํานวน 720,343,962 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท) โดยการออกหุน้ สามัญจํานวนไม่เกิน 541,843,962 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน
และการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่กล่าวในข้างต้น และการปรับสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานในครั้งก่อน บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุ น
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
การออกหุ้นสามัญ
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ในอัตรา 1 หุ น้ เดิมต่อ 2 หุ น้ ใหม่
ราคาหุ น้ ละ 3 บาท เป็ นจํานวน 353,740,000 หุ น้ (หุ น้ สามัญจํานวน 353,740,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 1,061.22 ล้านบาท ซึ่ งทําให้ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจาก 179.47
ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 179,467,366 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 533.21 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน
533,207,366 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญเป็ นจํานวน 706.44 ล้านบาท สุ ทธิ จาก
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการเพิ่มทุนจํานวน 1.04 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยได้ใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจํานวนรวม 1,195,800 หน่ วย รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3.59 ล้านบาท
ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวน 2.39 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มี ผมู ้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจํานวนรวม 9,481
หน่วย รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 0.03 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ เป็ นจํานวน 0.02 ล้านบาท บริ ษทั
ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั สําหรับหุน้ ของบริ ษทั ซึ่ งถือโดยกลุ่มบริ ษทั (หุ น้ ทุนซื้ อคืน (ดูหมายเหตุ 20))
สิ ทธิ ท้ งั หมดจะถูกระงับไว้จนกว่าหุน้ เหล่านี้จะออกใหม่
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ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ค่ าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกและจําหน่ายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
20

หุ้นทุนซื้อคืน
หุน้ ทุนซื้ อคืนที่อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ คือต้นทุนของหุน้ บริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม
หุน้ ทุนซื้ อคืน
ขายหุน้ ทุนซื้ อคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าต่อ จํานวน
หุน้
หุน้
(บาท)
1
892
1
1
(892)
1
-

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
สํารอง
หุน้ ทุนซื้ อ หุน้ ทุนซื้ อ จํานวน หุน้ ทุนซื้ อ
คืน
คืน
หุน้
คืน
(พันหุ้ น / พันบาท)
(5,154)
5,154
787
(4,536)
105
(618)
5,154
(5,154)
892
(5,154)

สํารอง
หุน้ ทุนซื้ อ
คืน
4,536
618
5,154

ในเดื อ นกุมภาพันธ์ 2556 บริ ษทั ได้ข ายหุ ้นทุ นซื้ อคื นของบริ ษ ทั ทั้งหมดจํา นวน 0.89 ล้านหุ ้น รวมเป็ นจํานวน
เงินทั้งสิ้ น 8.46 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 3.31 ล้านบาท
ส่ วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
ส่ วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้ อคืนคือ ส่ วนเกินสะสมจากการขายหุน้ ทุนซื้ อคืนสุ ทธิ จากผลขาดทุนจากการขายหรื อยกเลิกหุ น้
ทุนซื้ อคืน ส่ วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้ อคืนนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ESOP ครั้งที่ 1
ในการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ อนุ มตั ิ การออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั (ESOP) จํานวน
8,500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ชนิดไม่มีมลู ค่า
3 ปี นับแต่วนั ที่ที่ออกและเสนอขาย

เสนอขายให้กบั
จํานวนที่ออกและเสนอขาย

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั
8,500,000 หน่วย

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ หุ ้ น สามัญ 1 หุ ้ น และ
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ หุ ้ น สามัญ 2.7384 หุ ้ น
(หลังการปรับสิ ทธิ )
3.33 บาทต่อหุน้ และ 1.21 บาทต่อหุน้ (หลังการปรับสิ ทธิ )
ปี ละ 2 ครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 15 พฤศจิกายน
ของแต่ละปี โดยจะใช้สิทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ในปี ที่ 1 ไม่
เกินร้อยละ 30 ในปี ที่ 2 และไม่เกินร้อยละ 40 ในปี ที่ 3

ราคาในการใช้สิทธิ
ระยะเวลาและสัดส่ วนใช้สิทธิ

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจํานวนรวม 1,036,900 หน่ วย รวมเป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 3.45 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มี
ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงิ น 2.42 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนทุ นที่ ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจํานวนรวม 2,395,100 หน่ วย รวมเป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 7.98 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มี
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงิ น 5.58 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนทุนที่ ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
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เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญครั้งสุ ดท้าย (สิ้ นสุ ดการใช้สิทธิ ในวันดังกล่าว) เป็ นจํานวนรวม 948,500 หน่วย รวมเป็ นจํานวน
เงิ นทั้งสิ้ น 3.14 ล้านบาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มี ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงิ น 0.55 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยน
ทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
ESOP ครั้งที่ 2
ในการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
(ESOP) จํานวน 8,798,905 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เสนอขายให้กบั
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาในการใช้สิทธิ
ระยะเวลาและสัดส่ วนใช้สิทธิ

รายละเอียด
ชนิดไม่มีมลู ค่า
5 ปี นับแต่วนั ที่ที่ออกและเสนอขาย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย
8,798,905 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
3 บาทต่อหุน้ สามัญ
ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ
แต่ละปี โดยจะใช้สิทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ในแต่ละปี

โครงการดังกล่ า วมี เ งื่ อ นไขในการจองซื้ อ โดยที่ พ นักงานตามโครงการต้องมี ส ถานะเป็ นพนักงานของบริ ษ ทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ณ วันที่มีการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง
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มูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญวัดมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใต้ขอ้ สมมติฐาน
ทางการเงิน ดังนี้
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาท)
ราคาใช้สิทธิ (บาท)
ความผันผวนของหุน้ ย้อนหลัง 3 ปี ณ วันจัดสรร
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครบ
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ) ณ วันจัดสรร

3.62
3.00
ร้อยละ 49.69
5 ปี
ร้อยละ 5.31
ร้อยละ 3.02

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ มีผลบังคับใช้สาํ หรับการจ่ายโดยใช้
หุ น้ เป็ นเกณฑ์สาํ หรับการให้สิทธิ ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ
โครงการเสนอขายหุ ้น สามัญเพิ่ ม ทุ นให้แ ก่ พ นักงานของกลุ่ ม บริ ษ ทั สํา หรั บ ESOP ครั้ งที่ 2 ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 1.69 ล้านบาท และ 1.69 ล้านบาท ตามลําดับ
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และมูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน
มูลค่า
จํานวน
มูลค่า
ใบสําคัญ
ยุติธรรม
ใบสําคัญ
ยุติธรรม
แสดงสิ ทธิ
แสดงสิ ทธิ
(พันหน่ วย / พันบาท)
1,776
1,726
1,776
1,726
(1,196)
(1,471)
(1,196)
(1,471)
(404)
(38)
(404)
(38)
176
217
176
217
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
22

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรื อกําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํ ารองหุ้นทุนซื้อคืน
สํา รองหุ ้นทุ นซื้ อ คื นคื อ จํา นวนเงิ นที่ จัด สรรจากกํา ไรสะสมในจํา นวนที่ เ ท่ า กับต้นทุ นของหุ ้นบริ ษ ทั ที่ ถือ โดย
กลุ่มบริ ษทั สํารองหุน้ ทุนซื้ อคืนนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

23

ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุ รกิ จที่ สําคัญนี้ ผ ลิ ตสิ นค้า และให้บริ การที่ แตกต่ า งกัน ผูม้ ี อาํ นาจตัด สิ นใจสู งสุ ด ด้านการดําเนิ นงานสอบทาน
รายงานการจัด การภายในของแต่ ละหน่ วยงานธุ รกิ จที่ สํา คัญ การดําเนิ นงานของแต่ ละส่ วนงานที่ ร ายงานของ
กลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
•
•
•

ส่ วนงาน 1 สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
ส่ วนงาน 2 สื่ อโฆษณาทางวิทยุ
ส่ วนงาน 3 สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่ รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อน
ภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานที่รายงาน
ส่ วนงานทางธุรกิจ
สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
2556
2555
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้อื่น
รวมรายได้

463,337
434
463,771

550,571
1,460
552,031

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

18,121
(42,212)
-

1,877
(34,205)
(1,011)

กําไรก่อนภาษีเงินได้

13,025

22,481

1,395,539
12,580
114,834

386,986
74,545
159,455

สิ นทรัพย์ส่วนงาน
รายจ่ายฝ่ ายทุน
หนี้สินส่ วนงาน

สื่ อโฆษณาทางวิทยุ
2556
2555

2556

33,075
25
33,100

661,785
764
662,549

737,079
1,460
738,539

(150)
-

สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่
2556
2555
(พันบาท)
33,415
165,373
153,093
305
33,415
165,678
153,093

รวม

2555

-

(1,922)
(1,048)

(2,152)
-

18,121
(44,284)
(1,048)

1,877
(36,357)
(1,011)

5,464

5,756

46,577

35,023

65,066

63,260

23,652
2,679

19,848
2,959

70,183
32,439

61,431
28,510

1,489,374
12,580
149,952

468,265
74,545
190,924
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสําคัญของส่ วนงานที่รายงาน
2556

2555
(พันบาท)

กําไรหรือขาดทุน
รวมกําไรจากส่ วนงานที่รายงาน
จํานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
- ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
กําไรรวมก่ อนภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
จํานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ รวม
หนีส้ ิ น
รวมหนี้สินของส่ วนงานที่รายงาน
จํานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
หนีส้ ิ นรวม

65,066

63,260

(1,262)
63,804

(975)
62,285

1,489,374
140,311
1,629,685

468,265
117,393
585,658

149,952
32,461
182,413

190,924
29,763
220,687

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่ ม บริ ษ ัท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จเฉพาะในประเทศเท่ า นั้น ดัง นั้นฝ่ ายบริ หารจึ ง พิ จารณาว่ า กลุ่ ม บริ ษ ัทมี ส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เพียงส่ วนงานเดียว
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
24

รายได้ อื่น
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

รายได้ค่าบริ การส่ วนกลาง
อื่น ๆ
รวม
25

1,460
1,460

21,379
4,211
25,590

1,460
1,460

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
อื่นๆ
รวม
26

764
764

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

20,671
43,819
1,708
534
66,732

20,671
38,069
1,708
534
60,982

(พันบาท)
19,243
37,714
2,932
106
59,995

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

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2556
2555
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
อื่น ๆ
รวม

16,229
30,166
710
5,178
52,283
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(พันบาท)
16,874
31,896
2,468
2,302
53,540

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
15,965
19,636
670
5,016
41,287

16,874
31,553
2,468
2,302
53,197

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
27

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

หมายเหตุ
ผู้บริ หาร
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ
พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

18
21

รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

18,938
1,412
1,562
21,912

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

18,938
1,412
1,562
21,912

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

109,284
6,024
37,032
152,340

114,889
5,516
41,941
162,346

53,505
2,904
16,548
72,957

114,889
5,516
41,941
162,346

1,912
1,688

1,294
-

1,912
1,688

1,294
-

177,852

187,828

98,469

187,828

โครงการสมทบเงินที่ กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 7.5 ของเงิ นเดือนของพนักงานทุกเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ ได้
จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ที่ได้รับอนุญาต

64

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
28

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงิ นได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

หมายเหตุ
ค่าเช่าเวลา
ต้นทุนการผลิตงานและรายการ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าบริ การส่ วนกลาง
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมต้ นทุน ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและ
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

27

25
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งบการเงินรวม
2556
2555
1,341
284,576
177,852
45,332
11,461
11,005
43,819
34,459
5,759

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
600
1,341
600
336,218
216,567
336,218
187,828
98,469
187,828
37,369
45,332
37,369
18,874
1,217
18,874
17,928
6,698
17,928
37,714
38,069
37,714
32,729
18,471
32,729
7,895
5,555
7,552

615,604

677,155

431,719

676,812

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2556
2555

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆที่บนั ทึกตํ่าไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

14

14,946
14,946

13,798
463
14,261

14,483
14,483

13,798
463
14,261

(2,179)
12,767

(557)
13,704

1,592
16,075

(525)
13,736

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

ก่อนภาษี
เงินได้

2556
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

(6,031)

1,206
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สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)

(4,825)

-

2555
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

-

-

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2556

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2555
(พันบาท)
63,804
12,761
6
12,767

20

20

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
62,285
12,457
784
463
13,704

20

22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

22

2555
(พันบาท)
72,677
14,535
1,540
16,075

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

22

(พันบาท)
62,445
12,489
784
463
13,736

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 467 พ.ศ. 2550 ให้สิทธิ ทาง
ภาษีแก่บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” และจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จะได้ลดอัตราภาษีเงินได้จาก
ร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่ องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชี แรก
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2553
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎี กาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชี ถดั มา (2556 และ
2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ
ทั้ง นี้ เป็ นที่ เ ชื่ อ ได้ว่ า รั ฐ บาลจะดํา เนิ น การแก้ไ ขกฎหมายเพื่ อ ให้อ ัต ราภาษี ไ ม่ สู ง ไปกว่ า ร้ อ ยละ 20 สํา หรั บ
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
30

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังนี้
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กําไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ถือโดยบริ ษทั ในระหว่างปี
ผลกระทบจากการขายหุน้ ทุนซื้ อคืน
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ 21 พฤษภาคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ 24 พฤษภาคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่าย 11 กรกฎาคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ 15 พฤศจิกายน
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ 19 พฤศจิกายน
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ 18 ธันวาคม
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (ขั้นพืน้ ฐาน)
กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(พันบาท / พันหุ้ น)
51,037
48,581
56,602
48,708
175,978
755
1,601
168,632
141
1
347,108

172,651
(100)
629
255
173,435

175,978
755
1,601
168,632
141
1
347,108

172,651
(100)
629
255
173,435

0.15

0.28

0.16

0.28

กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่ เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ ย
ถ่ ว งนํ้า หนัก ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยจํา นวนหุ ้น สามัญ ที่ ซ้ื อ คื น และผลกระทบของตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ ้น สามัญ
ปรับลดทั้งหมด และสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ ของพนักงานแสดงการคํานวณดังนี้
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กําไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากการออกสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อหุน้
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)
31

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(พันบาท / พันหุ้ น)
51,037
48,581
56,602
48,708
347,108
19,867
366,975

173,435
582
174,017

347,108
19,867
366,975

173,435
582
174,017

0.14

0.28

0.15

0.28

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 51.72 ล้านบาท
โดยได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2554
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 10.41 ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2555
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติ อนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 10.42 ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2555
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงิ นปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2555 ในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท เป็ นจํานวนเงิ นรวม 31.43 ล้านบาท
โดยได้จ่ายเป็ นเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2555 ในอัตราหุ น้ ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงิน 20.82 ล้านบาท และ
ได้จ่ายเป็ นเงิ นปั นผลเพิ่มเติ มให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอี กในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท รวมเป็ นเงิ น 10.61 ล้านบาท ในเดื อน
พฤษภาคม 2556
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 14.36 ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2556
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ น้ ละ 0.03 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 16.03 ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2556
32

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สําคัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยงฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจว่า
มีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิ จารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่ อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่ลกู ค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกําหนด
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงิ นสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงิ นและไม่ใช่ ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงิ นที่ ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้ สินกัน ในขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับสมมติ ฐานในการกําหนดมูลค่ ายุติธรรมถูกเปิ ดเผยใน
หมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
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ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2556
2555
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่น
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

25,036
57,747
12,631
95,414

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

7,217
7,217

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

8,292

8,009

8,292

8,009

ก) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าและบริ การเพื่อเช่าสํานักงานรวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีเงื่อนไขในการ
ต่ออายุสญ
ั ญาได้
ข) บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อข่าวกับบริ ษทั ต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน
2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขในการต่ออายุสญ
ั ญาได้
ค) บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาบริ การเกี่ ยวกับการบริ การส่ งสัญญาณโทรทัศน์ข้ ึ นสู่ ดาวเที ยมกับบริ ษทั ในประเทศ
สองแห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ทําสั ญญา

ระยะเวลาของสั ญญา

อายุสัญญา

ค่ าบริการรวม

3 ธันวาคม 2556

1 มกราคม 2557
ถึง 31 ตุลาคม 2562

5 ปี
10 เดือน

0.03 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

3 ธันวาคม 2556

1 มกราคม 2557
ถึง 31 ตุลาคม 2562

5 ปี
10 เดือน

1.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

3 ธันวาคม 2556

1 มกราคม 2557
ถึง 31 มีนาคม 2563

6 ปี
3 เดือน

0.03 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

3 ธันวาคม 2556

1 มกราคม 2557
ถึง 31 มีนาคม 2563

6 ปี
3 เดือน

0.97 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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เรื่องอืน่ ๆ
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ประเภทหุน้ กูใ้ นวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ในมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขาย
ในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรื อ ผูล้ งทุนสถาบัน ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของ
บริ ษทั มีอาํ นาจในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไข ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูต้ ่อไป
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เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ก) บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง (“บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชน่ั จํากัด”) ได้ทาํ สัญญาเช่าให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภท
ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ กบั กองทัพบก เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 14 ปี 5 เดือน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 โดยมีค่าธรรมเนี ยม
การใช้บริ การโครงข่ายสําหรับช่องรายการดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ นประมาณ 816.56 ล้านบาท
ข) ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.14 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 46.42
ล้านบาท โดยได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.11 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น
30.39 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติ มให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอีกในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น
16.03 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญต่อไป
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้ เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ซ่ ึ งเกี่ ย วข้องกับการดํา เนิ นงานของกลุ่มบริ ษ ทั และ
กําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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ปี ที่มีผล
บังคับใช้
2557
2557
2557
2557
2557
2557

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
ฉบับที่ 1
การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
ฉบับที่ 4
หรื อไม่

ปี ที่มีผล
บังคับใช้
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี มาใช้
และถือปฏิ บตั ิ โดยผูบ้ ริ หารพิ จารณาถึงผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2555 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงิน
ปี 2556

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนขายสิ นค้าและ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
จัดประเภท
ใหม่

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภท ประเภท
จัดประเภท
ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
(พันบาท)

3,337

1,877
(1,877)

1,877
1,460

3,152

1,692
(1,692)

1,692
1,460

539,760
53,904
283

(328)
(364)
692
-

539,432
53,540
975

539,760
53,561
282

(328)
(364)
692
-

539,432
53,197
974

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ียงั ได้แสดงรายการดอกเบี้ยจากภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานไว้ใน
ต้นทุนทางการเงินแทนการจัดประเภทไว้ในต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
และแยกรายการดอกเบี้ ย รั บจากรายได้อื่นเนื่ องจากผูบ้ ริ หารเห็ นว่า มี ความเหมาะสมกับธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษ ทั
มากกว่า
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