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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บ ผิดชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่า วไว้ใ นวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่ แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 2 ซึ่ งกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั มี ขาดทุ น สุ ทธิ ส าหรั บปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 จานวน 123.16 ล้านบาท และ 83.53 ล้านบาท ตามลาดับ หากไม่รวมการกลับรายการผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ จานวน 182.84 ล้านบาท และ 167.33 ล้านบาท ตามลาดับ
และกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบจานวน 48.75 ล้านบาท และ 69.49 ล้านบาท ตามลาดับ
และ ณ วัน เดี ย วกัน กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี ข าดทุ น สะสมจ านวน 1,009.47 ล้า นบาท และ 1,232.77 ล้า นบาท ทั้ง นี้
สถานการณ์ดงั กล่าวตลอดจนเรื่ องอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องขึ้นอยู่กบั ผลสาเร็ จของแผนงานของผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ อ งต่ างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้า ได้นาเรื่ องเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้า พเจ้า ไม่ ไ ด้แ สดงความเห็ น แยกต่ า งหากส าหรั บเรื่ อ งเหล่ า นี้ นอกจากเรื่ อ งที่ ก ล่ า วไว้ใ นวรรคความไม่ แน่ น อนที่ มี
สาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กาหนดเรื่ องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เพื่อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า
กำรรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การหลายประเภทผ่าน วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
หลายช่องทาง โดยสัญญาที่ทากับลูกค้ามีขอ้ กาหนดและ • การทาความเข้าใจและประเมินรู ปแบบและประสิ ทธิ ภาพ
เงื่ อนไขต่างๆ ตามประเภทและขอบเขตการให้บริ การ
ของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
การกาหนดราคา อีกทั้งรายการส่ งเสริ มการขาย และการ • สุ่ ม ทดสอบสั ญ ญาการให้ บ ริการและพิ จ ารณาการรั บ รู ้
ให้ ส่ ว นลดต่ า งๆ ซึ่ งปั จ จัย เหล่ า นี้ มี ผ ลต่ อ จ านวนและ
รายได้ว่า เป็ นไปตามข้อ ก าหนดและเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว้ใน
ระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ การใช้ดุลยพินิจในการรวม
สัญญารวมถึ งความเหมาะสมของการรวมหรื อแยกภาระ
หรื อแยกภาระผู ก พัน ในแต่ ล ะสั ญ ญารวมถึ ง ความ
ผู ก พัน ในสั ญ ญาตามความเหมาะสมของจ านวนและ
เหมาะสมของจานวนและระยะเวลาในการรับรู ้ รายได้
ระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ในแต่ละภาระผูกพัน
ในแต่ละภาระผูกพัน ทั้งนี้ รายได้ของกลุ่มบริ ษทั และผล • สุ่ มทดสอบรายได้ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี และในช่ วงก่อน
การดาเนิ นงานเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้
และหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี กับเอกสารประกอบที่
งบการเงิ น เรื่ อ งดัง กล่ า วจึ ง ถื อ เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ในการ
เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ
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กำรรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
• วิ เ คราะห์ ร ายได้โ ดยเปรี ย บเที ย บกับ ข้อ มู ล ในอดี ต และ
ข้อมูลของอุตสาหกรรม
• พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
กำรซื้อธุรกิจ
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ก) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อธุ รกิจของบริ ษทั วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
เนชั่น นิ ว ส์ จ ากัด (เดิ ม ชื่ อ “บริ ษ ัท ไทย นิ ว ส์ แอนด์ • สอบถามผูบ้ ริ หาร อ่านสัญญาซื้ อขายธุรกิจ และรายงานการ
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จากัด”) ซึ่ งดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
วิเคราะห์การรวมธุรกิจซึ่ งจัดทาโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อทาความ
การให้ บ ริ การข่ า วสารผ่ า นระบบออนไลน์ แ ละสื่ อ
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญของ
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยกลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคา
รายการ
อิสระเพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มา • ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและ
และหนี้ สินที่รับมาจากการซื้ อธุรกิจ และรับรู ้ผลต่างของ
หนี้ สิ น ที่ รั บ มาทั้ง หมด ณ วัน ซื้ อธุ ร กิ จ รวมถึ ง วิ ธี ก าร
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวกับสิ่ งตอบแทนในการซื้ อเป็ นค่า
ประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เลือกใช้
ความนิ ย มจ านวน 197.32 ล้า นบาท ในงบแสดงฐานะ • ประเมิ น ความรู ้ ค วามสามารถและความเป็ นอิ ส ระของ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผูป้ ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริ ษทั
• ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญของเคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสม
เนื่ องจากการบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิจมีความซับซ้อน
ของวิ ธี ก ารระบุ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน การประเมิ น มู ล ค่ า
และเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจที่สาคัญในการประเมิน
ตัวแปรทางการเงินที่ใช้ในการคานวณอัตราคิดลด รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมา
วิ ธี การประเมิ น มู ล ค่ า และความสมเหตุ ส มผลของ
รวมถึงความมีสาระสาคัญของรายการ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
การคานวณ
เรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
• ประเมิ นความเหมาะสมของข้อสมมติ ที่สาคัญที่ ใช้ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม และทดสอบการคานวณ
• พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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กำรด้ อยค่ ำของใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ และสิ นทรัพย์ ในกำรดำเนินงำนอื่น และค่ ำควำมนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 12 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
บริ ษั ท ย่ อ ยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (“ใบอนุญาต”) ในปัจจุบนั ธุรกิจ • ทาความเข้าใจการพิจารณาข้อบ่งชี้การด้อยค่า การกาหนด
โทรทัศน์ในระบบดิจิตลั ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูง
หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สด และวิ ธี ก าร
ซึ่ งส่ งผลต่อความเสี่ ยงที่ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
ประมาณการมู ล ค่ า ที่ คาดว่า จะได้รั บ คื น รวมทั้ง วิ ธี ก าร
จะไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่คาดการณ์และแผนงานที่วาง
จัด ท าประมาณการกระแสเงิ น สดคิ ด ลดตลอดจนการ
ไว้
อนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร
• พิจารณาประมาณการกระแสเงิ นสดคิดลดที่ได้รับอนุ มตั ิ
ผูบ้ ริ หารมี การพิจารณาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการดาเนิ นงาน
จากฝ่ ายบริ ห าร โดยประเมิ น ข้อ สมมติ ห ลักที่ ใช้ในการ
ของบริ ษทั ย่อยเหล่านี้ ว่าเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าของ
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดกับผลการดาเนิ นงานที่
ใบอนุ ญาตและสิ นทรัพย์ในการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องใน
เกิดขึ้นจริ งและแผนการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งประเมินความ
งบการเงินรวม
เหมาะสมของอัตราคิดลดที่ ใช้โดยเปรี ยบเที ยบกับอัตรา
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของอุตสาหกรรมที่
นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัทมี ค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นกิจการอยู่ และทดสอบการคานวณของ
ธุ รกิจซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ทาการทดสอบการด้อยค่าของหน่วย
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
สิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่ เกี่ ยวข้องกับค่าความนิ ยม • ประเมิ น การจั ด ท าการวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของ
เป็ นประจาทุกปี
ข้อสมมติ หลักในการประมาณกระแสเงิ นสดในอนาคต
เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และ
ผูบ้ ริ หารมีการพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว • พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการ
การรายงานทางการเงิน
ใช้ของสิ นทรัพย์ดว้ ยวิธีคิดลดกระแสเงิ นสด ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
เนื่ อ งจากความมี ส าระส าคัญ ของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ดงั กล่าว และผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก
ในการกาหนดข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ

4

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตเรื่ องดังต่อไปนี้
1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ข) ซึ่ งระบุวา่ ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อธุรกิจ
แห่ งหนึ่ ง และอยู่ระหว่างการว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ ระบุได้และ
หนี้สินที่รับมาจากการซื้ อธุรกิจ โดย ณ วันที่รายงาน การประเมินราคายังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้
และการปันส่ วนของราคาซื้อเป็ นมูลค่าที่ประมาณการและอาจมีการปรับปรุ ง
2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และ 18 ซึ่ งได้อธิ บายการสู ญเสี ยอานาจควบคุมในบริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์
เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั สละสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ดังกล่าว
ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่ องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ ครอบคลุ มถึ ง ข้อมู ลอื่ นและข้า พเจ้าไม่ ไ ด้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
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ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ล ที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
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•

•
•

•

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอ ความเห็ น ของข้า พเจ้า จะเปลี่ ย นแปลงไป ข้อ สรุ ป ของข้า พเจ้า ขึ้ น อยู่กับ หลัก ฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

7

จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ในการก ากับดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี นัย ส าคัญที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(พรทิพย์ ริ มดุสิต)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5565
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2565

8

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

17,662,960

164,475,467

13,023,496

149,152,990

4, 6

94,105,368

90,786,347

79,551,804

88,268,564

รายได้คา้ งรับ

4

32,663,698

14,494,336

26,630,546

20,261,036

เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

4

81,600,000

40,650,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สิ นค้าคงเหลือ

-

-

199,695

22,151,619

-

111,150

ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกาหนด

3,277,218

2,717,617

1,626,761

1,389,322

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

2,131,873

2,403,249

1,831,873

1,823,249

51,745,320
11,197,994
212,984,126

9,624,073
306,652,708

51,745,320
1,226,052
257,235,852

301,656,311

เงินลงทุนในตราสารทุนในกิจการ
ที่เกี่ ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4, 22

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารทุน

18

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

7

-

-

3, 4

-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อธุรกิจ

164,403,760

164,403,760
-

164,403,760

ส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์

8

112,421,898

140,306,443

106,926,076

133,671,691

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

9

26,541,441

44,708,579

26,541,441

40,400,705

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

59,270,889

11,287,708

5,243,380

7,517,393

12

264,744,024

300,908,534

-

-

3, 10

197,323,000

8,365,066

-

-

75,285,146

67,083,088

55,714,483

46,809,707

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

2,387,388
737,973,786

3,828,019
740,891,197

260,000
359,089,140

264,600
393,067,856

รวมสินทรัพย์

950,957,912

1,047,543,905

616,324,992

694,724,167

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ค่าความนิ ยม
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า

4
4

46,120,784

84,150,666

28,421,856

43,035,204

6,425,658

3,431,876

6,403,199

3,270,586

ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ งจ่าย
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

12

-

49,899,068

-

-

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

13

47,600,000

13,050,000

47,600,000

13,050,000

13

11,914,328

13,379,375

11,914,328

11,222,169

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น

13

13,000,000

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4

25,252,371

48,692,425

20,263,890

36,978,426

6,854,485

9,157,160

5,478,904

9,053,787

2,944,022
160,111,648

10,345,276
232,105,846

2,542,947
135,625,124

9,261,595
125,871,767

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4, 13

112,500,000

-

-

13,000,000

30,000,000

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

13

หนี้สินตามสัญญาเช่า

13

11,565,939

25,776,884

11,565,939

23,480,267

14

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

49,820,719
173,886,658

45,239,890
98,616,774

45,771,351
87,337,290

40,877,307
91,957,574

รวมหนีส้ ิ น

333,998,306

330,722,620

222,962,414

217,829,341

-

27,600,000

-

27,600,000

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้

15

ทุนจดทะเบียน

1,124,417,300

1,124,417,300

1,124,417,300

1,124,417,300

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

1,124,417,300

1,124,417,300

1,124,417,300

1,124,417,300

15

547,611,260

547,611,260

547,611,260

547,611,260

16

24,100,000

24,100,000

24,100,000

24,100,000

(1,009,467,440)

(905,693,039)

(1,232,765,982)

(1,149,233,734)

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

(70,000,000)
616,661,120
298,486
616,959,606

(70,000,000)
720,435,521
(3,614,236)
716,821,285

(70,000,000)
393,362,578
393,362,578

(70,000,000)
476,894,826
476,894,826

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

950,957,912

1,047,543,905

616,324,992

694,724,167

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
ผลต่างจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กาไรจากการสูญเสี ยอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

17
4

394,866,317

7, 18

13,930,162

-

21,823,404

-

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น

4, 24

รวมรำยได้

544,944,704

334,997,447
21,823,404

508,467,806
-

67,703,410

50,115,928

19,171,715

13,363,079

498,323,293

595,060,632

375,992,566

521,830,885

ค่ าใช้ จ่าย

19

ต้นทุนขายและการให้บริ การ

4

471,031,934

418,224,288

396,269,633

367,641,685

ค่าใช้จ่ายในการขาย

4

30,676,375

33,270,845

26,534,148

30,920,202

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

4

130,963,239

128,077,972

115,785,123

122,956,458

รวมค่ ำใช้ จ่ำย

632,671,548

579,573,105

538,588,904

521,518,345

กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน

(134,348,255)

15,487,527

(162,596,338)

312,540

(59,688,569)

(45,469,975)

(83,798,465)

(65,522,520)

ต้นทุนทางการเงิน

11,134,729

8,327,483

4,734,375

4,092,276

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง

(85,794,415)

52,630,019

(83,532,248)

61,742,784

(37,361,972)
(123,156,387)

(20,498,352)
32,131,667

(83,532,248)

61,742,784

กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4, 6

ขาดทุนสาหรับงวด/ปี
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิ จากภาษี

18

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้

14

-

4,001,649

-

5,040,973

-

4,001,649

-

5,040,973

รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรื อ
ขำดทุนในภำยหลัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้

(123,156,387)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

4,001,649
36,133,316

(83,532,248)

5,040,973
66,783,757

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็นของบริ ษทั ใหญ่

(103,774,401)

43,074,594

(83,532,248)

61,742,784

(19,381,986)
(123,156,387)

(10,942,927)
32,131,667

(83,532,248)

61,742,784

(103,774,401)

47,076,243

(83,532,248)

66,783,757

(19,381,986)

(10,942,927)

(123,156,387)

36,133,316

(83,532,248)

66,783,757

กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง

(0.075)

0.069

(0.074)

0.081

ขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

(0.017)

(0.013)

-

-

ส่ วนที่เป็นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น

-

-

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุน้ สามัญ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม่
การซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยจากการสูญเสี ยอานาจควบคุม
รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

15

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

535,436,809

824,432,091

588,980,491
588,980,491

(276,820,831)
(276,820,831)

588,980,491

(276,820,831)

1,124,417,300

547,611,260

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
14

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

24,100,000

ผลต่างจากการ
รวมส่วนของ
ส่วนของ
รวมธุรกิจภายใต้
ผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสี ยที่
รวมส่วนของ
ขาดทุนสะสม การควบคุมเดียวกัน ของบริ ษทั ใหญ่ ไม่มีอานาจควบคุม ผูถ้ ือหุน้
(บาท)
(952,769,282)

-

-

-

-

-

-

24,100,000

43,074,594
4,001,649
47,076,243
(905,693,039)

-

(70,000,000)
(70,000,000)

(70,000,000)

(70,000,000)

431,199,618

6

431,199,624

312,159,660
(70,000,000)
242,159,660

7,547,765
7,547,765

312,159,660
7,547,765
(70,000,000)
249,707,425

(219,080)
(219,080)

(219,080)
(219,080)

242,159,660

7,328,685

249,488,345

43,074,594
4,001,649
47,076,243

(10,942,927)
(10,942,927)

32,131,667
4,001,649
36,133,316

720,435,521

(3,614,236)

716,821,285

-

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่ม
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

1,124,417,300

547,611,260

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

24,100,000

ผลต่างจากการ
รวมส่วนของ
ส่วนของ
รวมธุรกิจภายใต้
ผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสี ยที่
รวมส่วนของ
ขาดทุนสะสม การควบคุมเดียวกัน ของบริ ษทั ใหญ่ ไม่มีอานาจควบคุม ผูถ้ ือหุน้
(บาท)
(905,693,039)

(70,000,000)

720,435,521

(3,614,236)

716,821,285

-

-

-

-

-

-

999,479
999,479

999,479
999,479

-

-

-

-

-

-

22,295,229
22,295,229

22,295,229
22,295,229

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

-

23,294,708

23,294,708

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ขาดทุน
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

-

-

-

(103,774,401)
(103,774,401)

(19,381,986)
(19,381,986)

(123,156,387)
(123,156,387)

616,661,120

298,486

616,959,606

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยจากการสูญเสี ยอานาจควบคุม
รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

18

1,124,417,300

547,611,260

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
15

24,100,000

(103,774,401)
(103,774,401)
(1,009,467,440)

(70,000,000)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
การซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมเงินทุนที่ได้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

15

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

535,436,809

824,432,091

588,980,491
588,980,491

(276,820,831)
(276,820,831)

-

-

1,124,417,300

547,611,260

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
16

24,100,000

-

24,100,000

ขาดทุนสะสม
(บาท)
(1,216,017,491)

-

61,742,784
5,040,973
66,783,757
(1,149,233,734)

ผลต่างจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

-

(70,000,000)
(70,000,000)

(70,000,000)

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

167,951,409

312,159,660
(70,000,000)
242,159,660

61,742,784
5,040,973
66,783,757
476,894,826

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไร (ขาดทุน) สะสม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ขาดทุน
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

1,124,417,300

547,611,260

-

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

-

1,124,417,300

547,611,260

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
17

24,100,000

24,100,000

ขาดทุนสะสม
(บาท)
(1,149,233,734)

(83,532,248)
(83,532,248)
(1,232,765,982)

ผลต่างจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

(70,000,000)

(70,000,000)

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

476,894,826

(83,532,248)
(83,532,248)
393,362,578

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็นเงิ นสดรั บ (จ่ าย)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(กาไร) ขาดทุนจากการสู ญเสี ยอานาจการควบคุมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยรับ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายได้รับคืน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(123,156,387)

32,131,667

(83,532,248)

61,742,784

11,360,903
51,238,812
7,013,555

8,641,417
52,320,296
5,055,292

4,734,375
47,183,130
2,274,013

4,092,276
48,516,838
2,227,296

36,164,509
6,392,641
(178,132)
(21,823,404)
(59,688,569)
(13,930,162)
(225,498)
560
224,659
(39,335)
(106,645,848)

36,263,590
6,150,512
(405,850)
(45,469,975)
693,752
(402,773)
(1,274,703)
1,928,056
34,748
(156,121)
95,509,908

4,348,440
(178,132)
(21,823,404)
(83,798,465)
(364,485)
560
(3,108,425)
(134,264,641)

4,180,137
(405,850)
(65,522,520)
(402,773)
(1,274,703)
1,921,162
(2,652,753)
52,421,894

79,332,980
(13,673,605)
(1,001,129)
(1,470,155)
(3,190,212)
77,396
28,945,672
3,363,912
(17,861,753)
(3,055,538)
(7,508,558)
(42,686,838)
(12,599,114)
6,539,813
(48,746,139)

61,959,045
20,467,286
3,084,929
2,813,029
(1,134,121)
(1,419,232)
(24,266,112)
(664,065)
(21,109,810)
(34,500)
(3,636,590)
7,733,005
139,302,772
(14,050,338)
4,977,891
130,230,325

92,631,060
(6,998,535)
111,150
(237,439)
(1,226,052)
4,600
13,354,373
3,132,613
(16,795,851)
(3,574,884)
(6,718,648)
(60,582,254)
(8,904,776)
(69,487,030)

78,904,852
564,008
(105,350)
1,943,476
(16,121)
(143,800)
(83,990)
409,364
(9,445,157)
(3,563,150)
7,627,831
128,513,857
(11,848,909)
116,664,948

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดรับสุทธิ จากการซื้ อบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อธุรกิจ
เงินสดจ่ายจากการซื้ อธุรกิจ
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อตราสารหนี้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อตราสารทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าเครื่ องหมายการค้า
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(309,772)
873,768
(20,000,000)
329,178,132
(329,000,000)
(29,921,916)
414,708
(10,092,756)
(842,900)
(29,080,000)
-

18,796,741
(164,403,760)
376,605,850
(376,200,000)
1,194,092
8,230,000
(94,913,807)
(2,697,778)
(40,820,000)
-

(8,623)
329,178,132
(329,000,000)
(29,921,916)
364,486
(5,466,533)
(29,080,000)
13,050,000
(54,000,000)

(164,403,760)
376,605,850
(376,200,000)
1,194,092
8,230,000
(91,563,053)
(410,146)
(40,820,000)
9,350,000
-

(50,000,000)
39,335
(138,741,401)

156,121
(274,052,541)

3,621,615
(101,262,839)

1,248,793
(276,768,224)

1,000,000
(14,665,809)
13,000,000
20,000,000
(20,000,000)
50,000,000
20,000,000
(13,050,000)
(14,143,998)
42,140,193

312,159,660
(23,729,009)
(4,350,000)
(2,518,323)
281,562,328

(12,936,444)
13,000,000
20,000,000
(20,000,000)
30,000,000
20,000,000
(13,050,000)
(2,393,181)
34,620,375

312,159,660
(21,701,354)
(4,350,000)
(2,013,344)
284,094,962

(145,347,347)
164,475,467
(1,465,160)
17,662,960

137,740,112
26,735,355
164,475,467

(136,129,494)
149,152,990
13,023,496

123,991,686
25,161,304
149,152,990

1,220,135

107,856

1,220,135

107,856

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเหตุ

สำรบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การซื้อธุรกิจ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
การดาเนินงานที่ยกเลิก
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่
1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (ถือหุน้ ร้อยละ 71.45) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
กลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ การผลิ ต รายการโทรทัศ น์ การให้บ ริ ก ารโฆษณาผ่า นสื่ อ โทรทัศ น์ และ
สื่ อรู ปแบบใหม่ การให้บริ การข่าวสารผ่านระบบออนไลน์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
แบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ โดยมีระยะเวลา 15 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 รายละเอียดเพิ่มเติ มของ
ใบอนุญาตได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 12

2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบการเงิ นนี้ จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญชี ฯ กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
งบการเงินนี้ นาเสนอเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั นโยบายการบัญชี ที่เปิ ดเผยใน
หมายเหตุแต่ละข้อได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
งบการเงิ นรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า "กลุ่มบริ ษทั ") ในการจัดทา
งบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติ
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินซึ่ งเปิ ดเผยในหมายเหตุแต่ละข้อจะ
ได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การใช้ เกณฑ์ การดาเนินงานต่ อเนื่อง
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ขาดทุนสุ ทธิ จานวน 123.16 ล้านบาท และ 83.53
ล้านบาท ตามลาดับ หากไม่รวมการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี
ขาดทุนสุ ทธิ จานวน 182.84 ล้านบาท และ 167.33 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีกาไรสุ ทธิ
จานวน 32.13 ล้ านบาท และ 61.74 ล้ านบาท ตามลาดับ หากไม่ รวมการกลับรายการผลขาดทุน ด้ านเครดิตที่คาดว่ า
จะเกิ ดขึน้ กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีขาดทุนสุ ทธิ จานวน 13.34 ล้ านบาท และ 3.78 ล้ านบาท ตามลาดับ) กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานติดลบสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 48.75 ล้านบาท
และ 69.49 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีขาดทุนสะสมจานวน 1,009.47 ล้านบาท
และ 1,232.77 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: 905.69 ล้ านบาท และ 1,149.23 ล้ านบาท ตามลาดับ) นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั
ยังมีเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่ งจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนจานวน 27.24 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้รับหนังสื ออนุโลมจากสถาบันการเงินแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ดัง กล่ า วในหมายเหตุ ข ้อ 13 อี ก ทั้ง การด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ได้รั บผลกระทบอย่า งมากและอาจจะได้รั บ
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกในอนาคตเนื่องจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอันเป็ นผลมาจาก
มาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์
ในปัจจุบนั ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั สถานการณ์ดงั กล่าวแสดง
ให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ใหญ่ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 เกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทางบการเงินโดยใช้เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง ฐานะ
การเงิน และสภาพคล่องของบริ ษทั ใหญ่ โดยระบุถึงสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ซึ่ งอาจจะเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั
ตลอดจนแผนงาน และการจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นการดาเนินงานในธุรกิจหลักในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่กลุ่มบริ ษทั มี
ความรู ้และความเชี่ยวชาญ ปรับปรุ งอุปกรณ์ดา้ นเทคนิ คและขยายสตูดิโอเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตรายการ
ปรับผังรายการโทรทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย เพิ่มรายได้โดยการต่อยอดผ่านช่องทางสื่ อรู ปแบบ
อื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภค และใช้ขอ้ ได้เปรี ยบจากการประกอบธุ รกิ จ
โทรทัศน์ในการต่อยอดไปสู่ การจัดงานและกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการขยายธุ รกิจจาหน่ ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม เพื่อช่วยกระจายความเสี่ ยงของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมาจากธุรกิจ
สื่ อโทรทัศน์ และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และส่ งเสริ มให้กลุ่มบริ ษทั มีศกั ยภาพในการสร้างความมัน่ คงและ
เสถียรภาพสาหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในระยะยาว
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ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าการจัดทางบการเงินตามข้อสมมติทางบัญชีที่ว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องต่อไปมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของการใช้สมมติฐานนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ผลสาเร็ จของ
แผนงานของผูบ้ ริ หารที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวม
รายการปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินใหม่ ซึ่ งอาจจาเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
3

กำรซื้อธุรกิจ
นโยบายการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่
ซื้ อมานั้นประกอบด้วยปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ งสามารถทาให้เกิดผลผลิตได้ โดยวันที่
ซื้ อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นกรณี การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รับมา กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิม หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การรวม
ธุ รกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ทาการประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้ สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
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การรวมธุ ร กิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน บัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยใช้วิธี เสมื อ นว่าเป็ นวิ ธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยรั บรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ล าดับ สู ง สุ ด ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ ส่ ว นต่ า งระหว่า งมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องธุ ร กิ จ ที่ ถู ก น ามารวมดัง กล่ า วกับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซ้ื อดังกล่าวไป ผลการดาเนิ นงาน
ของธุ รกิจที่ถูกซื้ อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่วนั ที่ตน้ งวดของงบการเงินเปรี ยบเทียบหรื อวันที่
ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ด
(ก)

การซื ้อบริ ษัทย่ อย
บริ ษัท เนชั่น นิวส์ จากัด (เดิมชื่ อ “บริ ษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ เวิลด์ จากัด”)
ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนซื้ อหุ ้น
สามัญในสัดส่ วนร้อยละ 99.998 ของทุนที่ออกและชาระแล้วของบริ ษทั เนชัน่ นิวส์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริ การข่าวสารผ่านระบบออนไลน์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จากบริ ษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 9.96 ในบริ ษทั ใหญ่ เป็ นเงินจานวน 164.40 ล้านบาท (“ราคาจ่ายซื้อ”)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้จ่ายชาระราคาจ่ายซื้อแล้วจานวน 164.40 ล้านบาท โดยบันทึกการจ่ายชาระเงิน
ดังกล่าวภายใต้ “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อธุรกิจ” ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้รับการโอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั เนชัน่ นิ วส์ จากัด จานวน 189,997 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.998 ดังนั้น การซื้อธุรกิจดังกล่าวจึงเสร็ จสมบูรณ์
ในระหว่างปี นับตั้งแต่วนั ที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั เนชัน่ นิ วส์ จากัด มีรายได้จานวน
60.62 ล้านบาท และมี กาไรจานวน 3.41 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษ ทั
ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุ รกิจตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จะมีรายได้จานวน 64.74 ล้านบาท
และมีกาไรสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 2.20 ล้านบาท
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ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ื อสาหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา
แต่ละประเภทที่สาคัญ มีดงั นี้
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่รับมา
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้

8
11

14
10

มูลค่ ำยุติธรรม
(พันบาท)
874
13,861
570
1,313
25,362
2,536
(9,715)
(2,751)
(1,128)
(62,500)
(1,342)
(32,920)
1
197,323
164,404
(พันบาท)

เงินสดสุ ทธิที่ได้มาจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่าย
กระแสเงินสดจ่ ำยสุ ทธิจำกกำรซื้อบริษัทย่ อย

874
(164,404)
(163,530)

ต่อมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็ จ และมีการบันทึก
รายการสิ นทรัพย์ที่ได้รับมาและหนี้สินที่ได้รับมาเป็ นมูลค่ายุติธรรมเรี ยบร้อยแล้ว
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ข)

การซื ้อธุรกิจ The People
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2564 คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยมีมติ
อนุ มตั ิการซื้ อธุรกิจการให้บริ การโฆษณาและการนาเสนอข่าวสารและเนื้ อหาดิจิทลั ภายใต้ชื่อ “The People” และ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมจานวน 30.00 ล้านบาท จากบริ ษทั แห่งหนึ่ง
ในเดือน ตุลาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระเงินค่าซื้ อธุรกิจจานวน 20.00 ล้านบาท และสาหรับการชาระราคาค่า
ซื้อธุรกิจส่ วนที่เหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 10.00 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยจะให้บริ การสื่ อโฆษณาของกลุ่ม
บริ ษทั โดยมีกาหนดระยะเวลาใช้สิทธิต้ งั แต่วนั ที่ทาการซื้อขายเสร็ จสมบูรณ์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ในระหว่างปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุ รกิจ The People มีรายได้จานวน 2.00 ล้าน
บาท และมีขาดทุนจานวน 1.90 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลมูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ือสาหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาคัญ มีดงั นี้
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่รับมา
หมายเหตุ
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมำณกำรสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้

8
11
14

มูลค่ ำยุติธรรม
(พันบาท)
380
30,179
(559)
30,000

ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
ได้มาที่ ระบุได้และหนี้ สินที่ รับมาจากการซื้ อธุ รกิ จ The People ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3
ผูบ้ ริ หารต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซ้ื อมา ณ วันที่ซ้ื อ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่ งต้อง
ไม่เกินกว่าหนึ่ งปี นับจากวันที่ซ้ื อ ผูซ้ ้ื อต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เพื่อสะท้อนผลของ
มูลค่าเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ กรณี ดงั กล่าวการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจอาจถูกปรับปรุ งใหม่
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การมี อานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยที่ ซ้ื อมาและธุ รกิ จ The People จะทาให้กลุ่มบริ ษทั สามารถขยายส่ วนแบ่งทาง
การตลาด และเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้าในธุ รกิจสื่ อดิจิทลั ได้มากขึ้น เนื่ องจากบริ ษทั เนชัน่ นิ วส์ จากัด
และธุรกิจ The People ดาเนินธุรกิจให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่ อออนไลน์ในหลายช่องทาง รวมถึงการมีช่องทาง
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่จะสามารถนามาใช้พฒั นา และต่อยอดสื่ อดิจิทลั เดิมที่มีอยูข่ องกลุ่มบริ ษทั ให้ดีข้ ึนได้
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมส่ วนใหญ่มาจากการร่ วมมื อกันจากการรวมธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งสามารถนาความรู ้ และความ
เชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ร่วมกันทั้งสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อดิจิทลั เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูลข่าวสารได้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้ไม่
มีค่าความนิยมที่คาดว่าจะนามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้
4

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุม ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิพล
อย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิจการที่อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อ
กิจการนั้น
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 สาหรับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการ
ระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้

ชื่ อกิจกำร
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ประเทศที่จัดตั้ง
/สั ญชำติ
ไทย
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ลักษณะควำมสัมพันธ์
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท (ไม่ ว่ า จะทาหน้า ที่ ใ นระดับ
บริ หารหรื อไม่)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ชื่ อกิจกำร
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สเวน คอร์ปอเรชัน่ จากัด

ประเทศที่จัดตั้ง
/สั ญชำติ
ไทย

ไทย

ลักษณะควำมสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นบริ ษทั ร้ อยละ 71.45 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน (บริ ษทั ใหญ่ขายเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564)
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน (ถือหุ ้นร้อยละ 9.96
ในบริ ษทั ใหญ่จนถึงเดือน มิถุนายน 2564)
เป็ นบริ ษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ

ไทย

บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จากัด

ไทย

บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ ดิจิทลั คอนเทนท์ จากัด

ไทย

บริ ษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อควา คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บอร์ดเวย์ มีเดีย จากัด
ผูถ้ ือหุน้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
บริษัทใหญ่
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ซื้ออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

14,678
4,437
12,473
19
43,202

11,809
4,633
6,078
31,374

14,095
2,590
8,594
19
30,885

11,805
4,630
6,078
30,951

บริษัทย่ อยและบริษัทย่ อยทำงอ้อม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

-

1,593
94,658
5,119
99

2,185
79,681
2,553
56

กิจกำรอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ขายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

56,041
20,125
5,845
24
1,011
1

20,680
3,020
991
334

43,319
18,797
1,807
793
1

20,332
3,020
991
334

ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

14,285
14,285

17,609
192
17,801

14,285
14,285

17,609
192
17,801
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
บริษัทใหญ่
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

4,696

229
5,670

-

-

บริษัทย่ อยทำงอ้อม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

-

37,153
209
83

79,346
109
436
15

กิจกำรอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2,100

20
32,837

-

-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

3,445
29,003
32,448
32,448

หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

30

30,329
14,379
44,708
(33,767)
10,941

1,970
229
23,405
25,604
25,604

30,308
5,440
13,171
48,919
(32,789)
16,130

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

953
331
1,284
1,284

6,056
27,825
33,881
(27,528)
6,353

748
62,073
265
63,086
(59,708)
3,378

6,056
85,380
27,287
118,723
(112,324)
6,399

รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,568
3,905
5,473

429
767
1,196

1,370
484
3,619
5,473

429
6,600
632
7,661

-

-

81,600

40,650

(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

(33,767)
(27,528)

(32,885)
(12,476)

(32,789)
(52,616)

(32,885)
(32,638)

เงินลงทุนในตราสารทุน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

51,745

-

51,745

-

-

164,404

-

164,404

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้อธุรกิจ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,599
1,141
2,740

1,191
1,425
2,616

942
4,878
700
6,520

1,191
369
1,424
2,984

เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

15,024
15,024

33,572
2,840
36,412

8,628
18
8,646

32,059
212
165
32,436

รายได้ รับล่ วงหน้ า
บริ ษทั ใหญ่
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2,525
819
3,344

-

2,525
819
3,344

-

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

761
302
1,063

261
932
1,193

658
1,367
163
2,188

261
138
931
1,330
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินกู้ยมื ระยะสั้นกับบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีสัญญากูย้ มื เงินระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจานวน 20.00 ล้านบาท โดยเงินกูย้ มื
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งได้จ่ายชาระหนี้เต็มจานวนแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เงินกู้ยมื ระยะยาว

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

112,500

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน*

-

30,000

-

*ในระหว่างปี 2564 ผูใ้ ห้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั บุคคลหนึ่ง ซึ่ งเดิมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะยาวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันเป็ นจานวน 112.50 ล้านบาทและ 30.00 ล้านบาท ตามลาดับ (2563:ไม่ มี) โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.00 ต่อปี (2563:ไม่ มี) ซึ่ งมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนและมีระยะเวลาครบกาหนดชาระในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ประสงค์จะเลื่อนกาหนดวันชาระคืนเงินกูอ้ อกไป ให้กลุ่มบริ ษทั ส่ งคา
บอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูใ้ ห้กลู้ ่วงหน้าภายใน 15 วัน ก่อนครบกาหนดวันชาระคืนเงินกู้ ในกรณี เช่นว่า
นี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะแก้ไขข้อตกลงภายใต้สัญญาฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับวันชาระคืนเงินกูท้ ี่คู่สัญญาตกลงกัน
เลื่อนออกไป
รายการสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สัญญาซื ้อขายหุ้น“บริ ษัท เนชั่น นิวส์ จากัด”
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั เนชัน่ นิ วส์ จากัด ซึ่ งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน จากบริ ษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งของบริ ษทั ใหญ่ คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้ อยละ 99.998 ของทุนที่ ออกและชาระแล้ว จานวน 164.40 ล้านบาท โดยมี รายละเอี ยดตามหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 3
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สัญญาซื ้อขายธุรกิจและเครื่ องหมายการค้ า “คมชัดลึก”
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ซ้ื อเครื่ องหมาย
การค้า “คมชัดลึก” จากบริ ษทั ใหญ่ (“บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)”) และซื้ อธุ รกิจคมชัดลึกจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (“บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จากัด”) มูลค่า 69.90 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลาดับ
ต่อมาในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิรายการดังกล่าว
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ได้ชาระเงินบางส่ วนแล้วจานวน 40.82 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ให้แก่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จากัด ตามลาดับ โดยส่ วนที่เหลือจานวน
29.08 ล้านบาท ทางบริ ษทั จะทาการชาระตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 การดาเนินการตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันได้เสร็ จสิ้ นแล้ว บริ ษทั ได้ชาระส่ วนที่เหลือทั้งจานวนให้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ใหญ่เพื่อรับบริ การด้านการบริ หารจัดการ สนับสนุ นการดาเนิ นงานและงานด้านอื่นๆ
โดยบริ ษทั ตกลงจะชาระค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ย่อ ยเพื่อ ร่ วมดาเนิ นกิ จการออกอากาศสาหรั บการกระจายเสี ยงและสัญญาณภาพ
โทรทัศน์ โดยบริ ษทั ตกลงจะชาระค่าตอบแทนตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาบริ การ Call center กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 และจะสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ย่อยจะได้รับค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงใน
สัญญา
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาบริ การด้านการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และปรับปรุ งเว็บไซต์ กบั บริ ษทั ใหญ่และ
กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกันหลายแห่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ ม ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 และจะสิ้ น สุ ด ในวันที่
31 ธันวาคม 2567 บริ ษทั ย่อยจะได้รับค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
นโยบายการบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู งซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด
งบกำรเงินรวม
2564
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

6

399
184
17,079
1
17,663

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)
359
341
280
428
12
411
163,687
12,669
148,461
1
1
1
164,475
13,023
149,153

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
นโยบายการบัญชี
ลู กหนี้ การค้ารั บรู ้ เมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา ลู กหนี้ การค้า
วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตั้งสารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ต ที่ มี ล ัก ษณะร่ ว มกัน และตามระยะเวลาที่ เ กิ น ก าหนดช าระ โดยน าข้อ มู ล ผลขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต
การปรั บปรุ งปั จจัยที่ มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ ัน ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์ เศรษฐกิ จใน
ปัจจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4
บุคคลหรื อกิจกำรอื่นๆ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สุ ทธิ

17,826

4,466

12,182

9,655

13,595
1,027
32,448

6,314
3,471
30,457
44,708

12,609
813
25,604

6,314
3,471
29,479
48,919

32,448

(33,767)
10,941

25,604

(32,789)
16,130

27,644

31,770

23,488

27,535

20,601
712
1,329
2,186
52,472

20,627
1,412
45
53,854

17,744
712
1,329
1,606
44,879

19,630
1,412
45
48,622

(2,186)
50,286

(45)
53,809

(1,606)
43,273

(45)
48,577

82,734

64,750

68,877

64,707
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
กลับรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
33,812
1,561
580
(33,767)
2,186

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
68,371
32,834
1,561
(34,559)
(32,789)
33,812
1,606

65,719
(32,885)
32,834

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิตเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 (ข.1)
7

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
นโยบายการบัญชี
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง
รายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทา
งบการเงินรวม ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งแต่เท่าที่เมื่อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้ อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการ
ควบคุม ผลต่างระหว่างส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีการปรับปรุ งแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่
จ่ายหรื อรับจากการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมโดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู ้
เป็ นส่ วนเกินทุนอื่นในส่ วนของเจ้าของ
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม และส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล กรณี ที่บริ ษทั จาหน่ ายเงิ นลงทุนบางส่ วน ต้นทุนเงิน
ลงทุนคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก กาไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยทางตรง
บริ ษทั เอ็นบีซี
ผลิตรายการโทรทัศน์และ
เน็กซ์ วิชนั่
ให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อ
จากัด
โทรทัศน์
บริ ษทั เนชัน่
ให้บริ การข่าวสารผ่าน
นิวส์ จากัด
ระบบออนไลน์และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
รวม
บริษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั เนชัน่ คอฟฟี่ จาหน่ายอาหารและ
จากัด
เครื่ องดื่ม
บริ ษทั แฮปปี้ โปร
ดักส์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

2564

2563

800,000

800,000

(800,000)

(800,000)

-

-

-

-

800,000

(800,000)

(800,000)

164,404
164,404

-

-

-

800,000

ราคาทุน

การด้อยค่า
2564
2563
(พันบาท)

ราคาทุน - สุทธิ
2564
2563

เงินปันผลรับสาหรับปี
2564
2563

99.99

99.99

800,000

99.99

-

19,000

-

164,404
964,404

-

-

2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสาคัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

บริษัทย่ อย
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั เนชัน่ นิวส์ จากัด

3, 4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2564
(พันบาท)
164,404

-

การสู ญเสียอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอ านาจควบคุ มใน บริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เนื่ องจาก บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยสละสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ดังกล่าว ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เอ็นบี ซี เน็ กซ์ วิชั่น จากัด”) เข้าลงทุ นในหุ ้นสามัญในบริ ษทั เนชั่น คอฟฟี่ จากัด จานวน 6
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์เ มื่ อวันที่ 27 มกราคม 2564 และได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบี ยน เป็ นจานวนเงิ น 2.50
ล้านบาท
การคา้ ประกัน
บริ ษทั ได้นาเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยไปจานาเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จากัด
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ จากัด
รวม

จานวนหุน้
(พันหุ้น)
80,000
190
80,190
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2563
ราคาทุน สุ ทธิ
(พันบาท)
164,404
164,404

จานวนหุน้
(พันหุ้น)
80,000
80,000

ราคาทุน สุ ทธิ
(พันบาท)
-

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
8

ส่ วนปรับปรุงสิ นทรัพย์ เช่ ำและอุปกรณ์
นโยบายการบัญชี
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหา
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ และต้นทุนในการรื้ อถอน การขน
ย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ สาหรับอุปกรณ์ที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดย
ปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนปรั บปรุ งสิ นทรั พย์เช่ าและ
อุปกรณ์ รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
และอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ น
ประจาในการซ่อมบารุ งส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

40

5 และ 10
3 - 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอน
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

3

18

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

25,351
1,411
1,943
71,416
(25,350)

291,217
10,144
2,578
37,319
(94,325)

74,771
1,933
(3,219)
73,485
41

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

6,378
2,146
765
120
(442)

27,304
450
1,500
(2,325)

47,522
62,833
(110,355)
-

397,772
76,984
5,286
(122,442)

246,933
5,810
272
(4,441)

8,967
3,061
1,421
(3,916)

26,929
(1,829)

400
-

357,600
11,204
1,693
(10,186)

(4,196)
244,378

(831)
8,702

25,100

400

(8,246)
352,065

รวม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ
ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

18

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

25,253
6,725
(25,279)

253,958
24,845
(92,744)

5,951
795
(439)

15,344
4,146
(1,261)

-

300,506
36,511
(119,723)

6,699
8,778
-

186,059
22,402
(4,441)

6,307
1,253
(3,726)

18,229
3,277
(1,829)

-

217,294
35,710
(9,996)

(1,002)
14,475

(1,991)
202,029

(372)
3,462

19,677

-

(3,365)
239,643

68,072
59,010

60,874
42,349

2,660
5,240

8,700
5,423

400

140,306
112,422

42

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

25,351
71,416
(25,350)

291,217
8,287
37,319
(94,316)

6,378
2,063
120
(442)

27,304
450
1,500
(2,325)

47,522
62,833
(110,355)
-

397,772
73,633
(122,433)

71,417
1,283
72,700

242,507
4,801
(4,441)
242,867

8,119
494
(3,110)
5,503

26,929
(1,829)
25,100

-

348,972
6,578
(9,380)
346,170
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สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

25,253
6,113
(25,279)

253,958
23,692
(92,742)

5,951
564
(439)

15,344
4,146
(1,261)

-

300,506
34,515
(119,721)

6,087
8,182
14,269

184,908
21,331
(4,441)
201,798

6,076
534
(3,110)
3,500

18,229
3,277
(1,829)
19,677

-

215,300
33,324
(9,380)
239,244

65,330
58,431

57,599
41,069

2,043
2,003

8,700
5,423

-

133,672
106,926
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สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
9

สั ญญำเช่ ำ
นโยบายการบัญชี
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตาม
สั ญ ญาให้กับ แต่ ล ะส่ ว นประกอบของสั ญ ญาเช่ า ตามราคาเอกเทศของแต่ ล ะส่ ว นประกอบ ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบที่
ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าทั้งหมด
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สินทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ยกเว้นสัญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมีการ
วัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรก
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก ค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั
ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้
สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัด
มูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ที่ระบุในสัญญาเช่า
เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

อาคาร

26,541

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
44,709
26,541

40,401

กลุ่มบริ ษทั เช่าอาคารแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญา ค่าเช่ากาหนด
ชาระเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ เลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายในหนึ่งปี ก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเช่า ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั จะ
ประเมินตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ในการขยายอายุสัญญาเช่า
หรื อไม่และจะทบทวนการประเมินดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- อาคาร
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า

15,528
1,882
3,563
1,719

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

15,705
2,839
10,486
4,076

13,859
1,714
2,088
593

13,897
2,582
4,519
-

ในปี 2564 กระแสเงิ น สดจ่ า ยทั้ง หมดของสั ญ ญาเช่ า ของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี จ านวน 14.67 ล้า นบาท และ
12.94 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: 23.73 ล้ านบาท และ 21.70 ล้ านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
10

ค่ ำควำมนิยม
นโยบายการบัญชี
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รับมา
ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้กลุ่มบริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของ
สิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี จะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้น สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในงวด
ก่อนจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ แต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหัก
ค่าเสื่ อมราคาเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคานวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลา
และความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์

47

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

3
18

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)
8,365
197,323
(8,365)
197,323

8,365
8,365

197,323

8,365

การทดสอบการด้ อยค่ า
หน่ วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้ เกิดเงินสด : บริษัท เนชั่น นิวส์ จากัด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เป็ นมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั เนชัน่ นิวส์ จากัด ซึ่ งมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี
ข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ ริ หารกาหนดข้อสมมติจาก
การประเมินแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอก
และภายใน
งบกำรเงินรวม
2564
(ร้ อยละ)
11.05
3.00

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตราคิดลดที่ใช้เป็ นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ที่อา้ งอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่ ง
ออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดที่เป็ นสกลุเงินเดียวกัน ปรับปรุ งด้วยความเสี่ ยงส่ วนเพิ่ม
ที่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ ไปและความเสี่ ยงที่เฉพาะเจาะจงของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
กระแสเงินสดสาหรั บระยะเวลา 5 ปี ได้นามาคิดลดกระแสเงินสด โดยใช้อตั ราการเติบโตในระยะยาวที่กาหนดโดย
อ้างอิงอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดาเนิ นกิจการอยู่ และอัตรา
การเติบโตของกาไร EBITDA แต่ละปี ที่ประมาณการโดยฝ่ ายบริ หาร
ประมาณการอัตราการเติบโตของกาไร EBITDA ได้มาจากการประมาณการรายได้ในอนาคตโดยอาศัยประสบการณ์
ในอดีตปรับปรุ งด้วยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่ งคาดการณ์การเติบโตของรายได้จากอัตราเติบโตถัวเฉลี่ยของ 5 ปี ที่
ผ่านมารวมกับประมาณการรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยมีสมมติฐานว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นโดยดารง
สัดส่ วนกาไรขั้นต้นให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อประมาณการสาหรับ 5 ปี ข้างหน้าอย่างสม่าเสมอตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ตัวแทนภายนอกที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสถิติของแนวโน้มทางการตลาดในระยะยาว
11

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
นโยบายการบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการ
รับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
3 และ 5 ปี
เครื่ องหมายการค้า
3, 5 และ 10 ปี
สิ ทธิในการเผยแพร่ ภาพ
ตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่
กาหนดในสัญญา
ค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนบันทึกในต้นทุนขายและการให้บริ การและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นต้นทุนขายและการให้บริ การ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

3
18

18

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

เครื่ องหมาย
สิ ทธิในการ
การค้า
เผยแพร่ ภาพ
(พันบาท)

รวม

18,067
2,618
2,067
(5,514)

1,960
140
(700)

28,278
-

48,305
2,758
2,067
(6,214)

17,238
410
2,020

1,400
434
53,521

28,278
-

46,916
844

(2,214)
17,454

55,355

28,278

(2,214)

9,991
2,816
(5,514)

531
319
(640)

26,205
1,920
-

36,727
5,055
(6,154)

7,293
3,598

210
3,263

28,125
153

35,628
7,014

(826)
10,065

3,473

28,278

(826)
41,816

9,945
7,389

1,190
51,882

153

11,288
59,271
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-

55,541

101,087

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

12

เครื่ องหมาย
การค้า
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

17,667
270
(5,514)
12,423
12,423

1,260
140
1,400
1,400

18,927
410
(5,514)
13,823
13,823

ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

9,592
2,018
(5,514)
6,096
1,994
8,090

210
210
280
490

9,592
2,228
(5,514)
6,306
2,274
8,580

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

6,327
4,333

1,190
910

7,517
5,243

ใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์
นโยบายการบัญชี
มู ลค่าตามบัญชี ของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ และประกอบกิ จการโทรทัศน์ ประกอบด้วย ต้นทุ นทางตรงที่
เกี่ ยวข้อ งกับการได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ และประกอบกิ จการโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นในระบบดิ จิทลั
ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ แสดงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลดจานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายชาระเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดตามท้องตลาด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่าย
สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายชาระบันทึก
เป็ นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชาระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ โดยจะเริ่ มตัดจาหน่ายเมื่อพร้อมที่จะให้บริ การ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ า ตัด จ าหน่ า ยคานวณโดยวิธี เส้ นตรงตามระยะเวลาที่ คาดว่า จะได้รั บประโยชน์ แ ละรั บรู ้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ น
ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
15 ปี
งบกำรเงินรวม
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

755,299
755,299
755,299

ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

418,127
36,263
454,390
36,165
490,555

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

300,909
264,744

เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ ง
จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาของเงินต้นที่คา้ งชาระ จานวน 53.97 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยได้
ยกเลิกหนังสื อค้ าประกันกับธนาคารผูค้ ้ าประกันเรี ยบร้อยแล้ว
การพิจารณาการด้ อยค่ า
ผูบ้ ริ หารได้มีการทดสอบการด้อยค่าของใบอนุ ญาตและสิ นทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องกับใบอนุ ญาตโดยพิจารณามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ใช้สินทรัพย์จนถึงวันที่ใบอนุ ญาตหมดอายุ โดยประมาณการตามแผนการดาเนิ นธุ รกิจ และอัตราคิดลดซึ่ งคานวณ
จากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้อสมมติที่สาคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2564

2563
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด

12.67

10.77

อัตราคิดลดที่ใช้เป็ นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ที่อา้ งอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งออกโดย
รัฐบาลในตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดที่เป็ นสกุลเงินเดียวกัน ปรับปรุ งด้วยความเสี่ ยงส่ วนเพิ่มที่สะท้อน
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ ไปและความเสี่ ยงที่เฉพาะเจาะจงของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด
ข้อสมมติเหล่านี้มาจากดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร และอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการดาเนินธุรกิจ
รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
หรื อมีขอ้ มูลใหม่ที่ชดั เจนขึ้น อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติและอัตราคิดลดที่จะนามาใช้
ในการคานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความอ่อนไหวของข้อสมมติต่อมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน
จากการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าว มูลค่าตามบัญชี หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ ากว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน
ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
13

หนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้
งบกำรเงินรวม
ส่ วนที่มี
หมายเหตุ หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้

4

2564
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

ส่ วนที่มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

2563
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

รวม

-

13,000

13,000

-

-

-

-

112,500

112,500

-

-

-

47,600
47,600

23,480
148,980

47,600
23,480
196,580

40,650
40,650

39,156
39,156

40,650
39,156
79,806
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนที่มี
หมายเหตุ หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้

4

2564
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

ส่ วนที่มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

2563
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

รวม

-

13,000

13,000

-

-

-

-

30,000

30,000

-

-

-

47,600
47,600

23,480
66,480

47,600
23,480
114,080

40,650
40,650

34,702
34,702

40,650
34,702
75,352

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เมื่ อ วัน ที่ 24 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ทั มี สัญญากู้ยืมเงิ น ระยะสั้นที่ ไ ม่ มีห ลักประกัน กับบุ คคลอื่ น เป็ นจานวน 13.00
ล้านบาท (2563:ไม่ ม)ี โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 12.00 ต่อปี (2563:ไม่ ม)ี ซึ่งมีกาหนดชาระดอกเบี้ย
เป็ นรายเดือนและมีระยะเวลาครบกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2565 นอกจากนี้ สัญญาเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับ
บุคคลอื่นได้รับการขยายระยะเวลาครบกาหนดชาระหนี้จากผูใ้ ห้กยู้ มื เป็ นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และบริ ษทั ได้จ่าย
ชาระหนี้ท้ งั จานวนแล้ว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจานวน
100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการให้บริ ษทั ย่อยกูย้ มื เพื่อจ่ายชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการโทรทัศน์
ระบบดิ จิ ทลั และในเดื อนสิ งหาคม 2562 บริ ษทั มี การเบิ กเงิ นกู้ยืมจานวน 50 ล้านบาท เงิ นกู้ยืมดังกล่าวมี อตั รา
ดอกเบี้ยในอัตราเงินกูย้ ืมขั้นต่า (Minimum Loan Rate) ลบด้วยร้อยละหนึ่ ง (MLR - 1%) และมีกาหนดชาระคืนเป็ น
รายเดือนภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่เดือนสิ งหาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565
ต่อมาวันที่ 14 เมษายน 2563 บริ ษทั ได้รับหนังสื อยืนยันการพักชาระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่เดื อนเมษายน 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยบริ ษทั จะเริ่ มชาระเงินกูย้ ืมดังกล่าวในเดือนเมษายน 2564
และได้รับการขยายระยะเวลาครบกาหนดชาระเงินกูเ้ ป็ นเดือนสิ งหาคม 2566
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจานวน 20
ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ถึงร้อยละ 7 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเป็ นรายเดือนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงเดือนตุลาคม 2569
ทั้งนี้ บริ ษทั มีขอ้ ผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดที่กาหนดในสัญญาเงินกูย้ มื เช่น การดารงอัตราส่ วน
ของหนี้ สินรวมต่อผูถ้ ื อหุ ้น และการดารงสัดส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ เงิ นกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดย
เงินลงทุนดังกล่าวในหมายเหตุขอ้ 7
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ ต้องปรั บปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ไม่สามารถดารงอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ได้รับ
หนัง สื อ อนุ โ ลมเงื ่อ นไขทางการเงิน ดัง กล่า วจากสถาบัน การเงิน ส าหรับ งบการเงิน ประจ าปี สิ ้ น สุ ด วัน ที ่
31 ธัน วาคม 2564 หากได้มีก ารปรับ ปรุ ง รายการเงิน กู ย้ ืม ดัง กล่า วจ านวน 47.60 ล้า นบาท ให้เ ป็ นหนี้ สิ น ไม่
หมุนเวียนตามสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีอยู่ จะมีผลทาให้หนี้ สินหมุนเวียนรวมลดลงจานวน 27.24 ล้านบาท
และหนี้ สินไม่หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจานวน 27.24 ล้านบาท
สินทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

7

งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)
164,404
164,404
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 1.19 ล้าน
บาท และ 1.19 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: 1.09 ล้ านบาท และ 1.09 ล้ านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
14

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
นโยบายการบัญชี
โครงการสมทบเงิ น
ภาระผูก พัน ในการสมทบเข้า กองทุน สารองเลี้ ย งชี พ สาหรับ พนัก งานของกลุ่ม บริ ษ ทั จะถูก รับรู ้เ ป็ นค่า ใช้จ่า ย
พนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ซึ่ งจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุ ญาต โดยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ
ต้นปี โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้ ใน
กาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิก จ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้ นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษ ทั ไม่สามารถ
ยกเลิก ข้อ เสนอการให้ผ ลประโยชน์ด งั กล่า วได้อีก ต่อ ไป หรื อ เมื ่อ กลุ ่ม บริ ษ ทั รับ รู ้ต น้ ทุน ส าหรับ การปรับ
โครงสร้าง
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะ
จ่ายชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้ สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

49,821

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
45,240
45,771

40,877

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มี
ความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบกำรเงินรวม
2564
2563

ณ วันที่ 1 มกราคม

45,240

รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
กาไรจากการลดขนาดโครงการ

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
40,877
41,551

41,080

6,392
605
6,997

6,572
683
(421)
6,834

4,348
546
4,894

4,601
658
(421)
4,838

-

645
(4,647)
(4,002)

-

612
(5,653)
(5,041)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบกำรเงินรวม
2564
2563

หมายเหตุ

อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย

3
18

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

1,901

(35)
892

-

-

(4,317)
(2,416)

857

-

-

49,821

45,240

งบกำรเงินรวม
2564
2563
0.39 - 2.99
4.0 - 6.0

45,771

40,877

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(ร้ อยละ)
0.39 - 2.90
0.39 - 2.90
4.0 - 8.0
4.0 - 6.0

0.39 - 2.90
4.0 - 6.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 15.2 - 25.1 ปี
(2563: 15.2 - 19.7 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะในอนาคต

งบกำรเงินรวม
ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
(5,177)
(5,039)
5,977
5,802
6,362
5,723
(5,502)
(4,968)
224
201
(253)
(225)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะในอนาคต

15

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
(4,713)
(4,503)
5,415
5,166
5,779
5,076
(5,018)
(4,420)
206
182
(232)
(204)

ทุนเรื อนหุ้น
นโยบายการบัญชี
หุ้นสามัญ
หุ ้นสามัญจัดประเภทเป็ นทุน ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ ้นสามัญและสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น (สุ ทธิ จาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู ้เป็ นรายการหักจากส่ วนของทุน
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2564
จานวนหุน้

2563
จานวนเงิน
จานวนหุน้
(พันหุ้น / พันบาท)

จานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
เพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

1
1

1,124,417
-

1,124,417
-

803,155
321,262

803,155
321,262

1

1,124,417

1,124,417

1,124,417

1,124,417

หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

1
1

1,124,417
-

1,124,417
-

535,437
588,980

535,437
588,980

1

1,124,417

1,124,417

1,124,417

1,124,417
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การออกหุ้นสามัญ
ในการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 321.26 ล้านบาท จาก 803.16 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ ้นสามัญ จานวน 803,155,214
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 1,124.42 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,124,417,300 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้ น ละ 1 บาท) เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Right Offering) ใน
อัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญเดิ มต่ อ 2 หุ ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.53 บาท ต่ อมาในการประชุ ม สามัญ
ประจาปี ของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 29 ตุ ลาคม 2563 ได้มีมติ อนุ มตั ิ รายการดังกล่าวแล้ว และบริ ษทั ได้จด
ทะเบียนการเพิ่มทุนที่ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
16

สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

17

ส่ วนงำนดำเนินงำนและกำรจำแนกรำยได้
นโยบายการบัญชี
(1) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่ ร ายงานต่อ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร (ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้า นการ
ดาเนิ นงาน) ของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่
ได้รับการปั นส่ วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการเงินสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สด เงิ น ลงทุ น ชั่ว คราว หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นอื่ น และประมาณการหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นส าหรั บ
ผลประโยชน์พนักงาน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(2) การรั บรู้ รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษี
ขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ วันที่มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า สาหรับการขายที่ให้สิทธิ ลูกค้าในการคืน
สิ นค้า กลุ่มบริ ษทั ทาการประมาณการรับคืนสิ นค้าจากข้อมูลอัตราการคืนสิ นค้าในอดีตและจะไม่รับรู ้รายได้
จากการขายสิ นค้าสาหรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู ้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ งหรื อ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง เมื่อได้ให้บริ การ ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ซึ่งรายได้จากการให้บริ การประกอบด้วย
•
รายได้จากรายการโทรทัศน์เกิ ดจากรายได้จากการบริ การโฆษณาและค่าเช่ าเวลาออกอากาศรั บรู ้ เมื่ อ
ให้บริ การออกอากาศทางโทรทัศน์แล้ว
•
รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รับรู ้เมื่อผลิตเสร็ จและส่ งมอบให้ลูกค้า
สาหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าและ
การให้บริ การแยกจากกัน หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์
จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น หรื อมีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่ งตอบ
แทนที่ได้รับจะถูกปันส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
รายได้จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับ
เว้นแต่รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริ การโฆษณาจะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของบริ การโฆษณาที่ให้
ในรายการแลกเปลี่ยน
เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้ารับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั โอนการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั
ลูกค้า
(3) ยอดคงเหลือของสัญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ ง
ตอบแทน สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น สิ นทรั พย์ที่เกิ ดจากสัญญาจะถูกจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ การค้าเมื่ อ
กลุ่มบริ ษทั ออกใบแจ้งหนี้
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ก) ส่ วนงานดาเนินงาน
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงาน ซึ่ งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ที่มีสินค้าและ
ให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่
แตกต่างกัน การดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
•
•
•
•

ส่ วนงาน 1 สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
ส่ วนงาน 2 สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่
ส่ วนงาน 3 จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์ (ส่ ว นงานนี้ สู ญเสี ย อ านาจควบคุ ม ในเดื อ น กัน ยายน 2564 ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18)
อื่นๆ

ผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาไร
ก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
และสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

สื่ อโฆษณำทำงสื่ อรูปแบบใหม่
2564
2563

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
(ส่ วนกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิก)
อื่น ๆ
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

สื่ อโฆษณำทำงโทรทัศน์
2564
2563

ข้ อมูลตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรำยได้

290,909
85,635
21,823
56,015
454,382

474,591
83,938
49,876
608,405

103,301
2,467
11,658
117,426

29,724
481
30,205

171,311
2,970
174,281

392,138
3,028
395,166

656
5
31
692

40,630
56
240
40,926

(88,107)
(88,107)

(84,475)
(84,475)

566,177
21,823
70,674
658,674

937,083
53,144
990,227

การจาแนกรายได้
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก
ค่าโฆษณา
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
อื่นๆ
รวมรำยได้

274,804
16,105
290,909

473,803
788
474,591

96,979
6,322
103,301

29,724
29,724

171,311
171,311

392,138
392,138

-

40,630
40,630

-

-

371,783
171,311
23,083
566,177

503,527
392,138
41,418
937,083

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวม

276,532
14,377
290,909

427,104
47,487
474,591

103,301
103,301

29,724
29,724

171,311
171,311

392,138
392,138

40,630
40,630

-

-

448,499
117,678
566,177

819,242
117,841
937,083
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656
656

656
656

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2564
2563

รวม
2564

2563

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก
ภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
กาไรจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กลับรายการผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าความนิยม
รายจ่ายฝ่ ายทุน
สิ นทรัพย์ส่วนงาน
หนี้สินส่ วนงาน

สื่ อโฆษณำทำงโทรทัศน์
2564
2563

สื่ อโฆษณำทำงสื่ อรูปแบบใหม่
2564
2563

(63,215)
3,108
(10,140)
(50,417)

52,874
2,653
(10,720)
(53,076)

(10,200)
4
(4,072)
(4,101)

21,474
3
-

(36,165)

(36,263)

-

-

-

13,930

83,799

65,522

1,516

-

-

197,323

-

6,578
819,582
287,340

74,411
835,793
320,051

3,178
304,697
115,139

26,277
4,943

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
(ส่ วนกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิก)
อื่น ๆ
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2564
2563

รวม
2564

2563

(37,362)
6
(226)
(3,550)

(20,498)
51
(314)
(4,155)

(1,753)
1
(3)
(184)

(1,360)
2
(160)
(145)

(10,626)
(3,080)
3,080
-

(20,358)
(2,553)
2,553
-

(123,156)
39
(11,361)
(58,252)

32,132
156
(8,641)
(57,376)

-

-

-

-

-

-

-

(36,165)

(36,263)

-

-

-

-

-

-

-

13,930

-

-

-

-

-

(25,626)

(20,358)

59,689

45,470

-

8,365

-

-

-

-

197,323

8,365

2,573
64,123
62,987

987
1,636
889

-

(174,957)
(69,370)

(27,802)
(98,136)

11,204
950,958
333,998

76,984
898,391
289,845

306

461
-
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ข) การกระทบยอดสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นของส่ วนงานที่รายงาน
2564

2563
(พันบาท)

สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ รวม

950,958
950,958

898,391
149,153
1,047,544

หนีส้ ิ น
รวมหนี้สินของส่ วนงานที่รายงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
หนีส้ ิ นรวม

333,998
333,998

289,845
40,878
330,723

(ค) ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศเท่ านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรั พย์ในต่างประเทศที่ มี
สาระสาคัญ
18

กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
นโยบายการบัญชี
การดาเนิ นงานที่ ยกเลิ กเป็ นส่ วนประกอบของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสายงานธุ รกิ จที่ สาคัญที่ ยกเลิ ก โดยจัด
ประเภทเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิกเมื่อมีการขาย หรื อเมื่อเข้าเงื่อนไขของการถือไว้เพื่อขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ้น
ก่อน เมื่อมีการจัดประเภทเป็นการดาเนิ นงานที่ยกเลิก งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเปรี ยบเทียบจะถูกปรับปรุ ง
ใหม่เสมือนว่าส่ วนงานนั้นได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ตน้ งวดที่นามาเปรี ยบเทียบ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ในการประชุมวิสามัญของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่ อวันที่ 20 กันยายน 2564 ผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมมี ม ติ อนุ ม ัติก ารเพิ่ มทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ย่อ ย
ทางอ้อ มจ านวน 20.00 ล้านบาท จาก 10.00 ล้านบาท (หุ ้น สามัญจ านวน 1,000,000 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ละ 10 บาท)
เป็ น 30.00 ล้านบาท (หุ ้น สามัญจ านวน 3,000,000 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ละ 10 บาท) เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม
ในราคาหุ ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 20.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยได้สละสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 บริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมดังกล่าวได้รับเงินจากการเพิ่มทุน จานวน 20.00 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทาให้
สัดส่ วนการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมลดลงจากร้อยละ 50.00 เป็ นร้อยละ 16.67
การลดลงของสัดส่ วนการลงทุนดังกล่าว ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ดังนั้น ตั้งแต่
วันที่ 20 กันยายน 2564 ส่ วนได้เสี ยคงเหลือในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวจึงถูกจัดประเภทใหม่เป็ นเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่วดั มูลค่าผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีอานาจควบคุมและไม่มีอิทธิ พลอย่างมี
สาระสาคัญในบริ ษทั ดังกล่าว มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินสุ ทธิ ของบริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด ใน
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่สูญเสี ยอานาจการควบคุม มีจานวน 36.23 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ย
คงเหลือที่รับรู ้เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่สูญเสี ยอานาจควบคุม มีมูลค่าศูนย์บาท ณ วันนั้น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเปลี่ยนแปลงเป็ นจานวน 22.30 ล้านบาท และกาไรจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุม
เป็ นจานวน 13.93 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุมใน บริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงาน
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ส่ วนงานนี้ ไม่ได้เป็ นการดาเนิ นงานที่ยกเลิกหรื อถูกจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเปรี ยบเทียบได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อนาเสนอการดาเนิ นงานที่
ยกเลิกเป็ นรายการแยกต่างหากจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
งบกำรเงินรวม
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
20 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
(พันบาท)

ผลการดาเนินงานของการดาเนินงานที่ยกเลิก
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ผลกำรดำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน
ขำดทุนสำหรับงวด / ปี

174,281
211,643
(37,362)
(37,362)
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395,166
415,664
(20,498)
(20,498)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ขำดทุนส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
ขำดทุนต่ อหุ้น (บาท)

งบกำรเงินรวม
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
หมายเหตุ 20 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
(พันบาท)
(18,681)
(10,249)
21
(0.017)
(0.013)

กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดาเนินงานที่
ยกเลิก
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ ไปในการดาเนินงานที่
ยกเลิก
ผลกระทบจากการสู ญเสียอานาจควบคุมต่ อฐานะการเงิน
ของกลุ่มบริษัท
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

8
11
10
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(27,931)
(444)
18,250

(18,929)
(3,250)
14,973

(10,125)

(7,206)

งบกำรเงินรวม
20 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)
1,465
11,591
581
580
3,640
6,511
22,953
22,040
3,097
1,451
4,881
5,974
2,639
4,308
1,388
1,746
8,365
8,365
1,532
1,557
(72,770)
(45,565)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ผลกระทบจากการสู ญเสียอานาจควบคุมต่ อฐานะการเงิน
ของกลุ่มบริษัท

งบกำรเงินรวม
20 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)
(6,615)
(9,171)
(267)
(1,017)

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
มูลค่ ำสิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) สุ ทธิ
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริษัทย่ อยทำงอ้อม
19

(4,317)
(2,797)
(36,225)
22,295
(13,930)

14

(2,779)
(4,454)
1,137
3,614
4,751

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
นโยบายการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการค่าใช้จ่ายตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 - 9, 11 - 12, 14
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการผลิตงานและรายการ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าบริ การส่ วนกลาง
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขำยและกำรให้ บริกำร
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและ
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
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267,558
152,396
90,866
54,721
40,727
13,416
8,140
4,848

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)
201,157
211,504
193,104
182,607
176,400
173,450
49,457
50,744
89,628
50,249
42,092
44,086
28,800
29,120
29,522
9,684
19,349
19,765
8,385
8,056
8,130
4,439
5,529
4,423

632,672

579,573

538,589

521,518

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
20

ภำษีเงินได้
นโยบายการบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ ึงรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุ รกิจหรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั บันทึ กโดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี จะไม่ ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราว สาหรับการรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั จะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การกระทบยอดเพือ่ หา
อัตราภาษีที่แท้ จริง

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้
เพิม่ ขึ้น
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้
บันทึก
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

20

2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
(123,156)

20

(24,631)
266
(2,323)

-

2564
(พันบาท)
32,132

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

6,426
1,533

20

(385)

2563

(พันบาท)
(83,532)
(16,707)
191

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(261)

(พันบาท)
61,743
12,349
1,323
(378)

-

(1,441)

-

(1,441)

(16,534)

(9,785)

(19,627)

(11,853)

43,222
-

3,652
-

36,404
-

-

-

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ ได้รับรู้

งบกำรเงินรวม
2564
2563
2,069
1,263

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

14,808
9,900
111,082
139,122

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
13,900
12,263
160,000
1,263
14,808
9,048
134,092
173,111

-

9,154
55,984
237,401

29,032
160,000
8,175
29,774
226,981

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2565 - 2569 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
21

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
นโยบายการบัญชี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
งบกำรเงินรวม
การดาเนิน
งานต่อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำมัญของบริษัท
จานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่
1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจาหน่าย วันที่
4 มีนาคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจาหน่าย วันที่
24 ธันวาคม
จำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วง
น้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)

(85,093)
1,124,417

2564
การดาเนิน
งานที่ยกเลิก
(18,681)
1,124,417

2563
การดาเนิน
การดาเนิน
งานต่อเนื่อง
งานที่ยกเลิก
(พันบาท / พันหุ้น)

รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

รวม

(103,774)

53,324

(10,249)

43,075

(83,532)

61,743

1,124,417

535,437

535,437

535,437

1,124,417

535,437

-

-

-

221,636

221,636

221,636

-

221,636

-

-

-

7,022

7,022

7,022

-

7,022

1,124,417

1,124,417

1,124,417

764,095

764,095

764,095

1,124,417

764,095

(0.075)

(0.017)

(0.092)

0.069

(0.013)

0.056

(0.074)

0.081
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22

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชี
(1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นๆ (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 6)) รับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกและภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มานั้นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่ม
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ดอกเบี้ยจ่าย กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจาก
บัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล เว้น
แต่เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
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(2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่ม
บริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดและไม่ได้
คงไว้ซ่ ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส
เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ โดยรับรู ้หนี้สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่า
ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวน
สุ ทธิกต็ ่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิบงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะ
ชาระด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
(3) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12
เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การ
รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคานวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนั ของ
จานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนด
ชาระ มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่ าเชื่ อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนิ นงานที่ถดถอย
อย่างมี นัยสาคัญของลูกหนี้ หรื อมี การเปลี่ ยนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด
สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จหรื อกฎหมายที่ ส่งผลในทางลบอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ใน
การจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ
ในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระ
(4) การตัดจาหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
(5) ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ในการคานวณดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อย
ค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับราคา
ทุนตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคานวณรายได้
ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
(6) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาด
หลัก) ที่กลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยง
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อ มู ล ระดับ 2 เป็ นข้อ มู ล อื่ น ที่ สัง เกตได้โ ดยตรงหรื อ โดยอ้อ มส าหรั บสิ น ทรั พ ย์น้ ัน หรื อ หนี้ สิ น นั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
หากสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็ นหนี้สินด้วย
ราคาเสนอขาย
หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของ
การทารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงินรวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุน
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำตำมบัญชี
มูลค่ ำยุตธิ รรม
เครื่ องมือ
ทางการเงินที่
เครื่ องมือ
วัดมูลค่าด้วย
ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม
ที่วดั มูลค่า
ผ่านกาไรหรื อ
ด้วยราคาทุน
ขาดทุน
ตัดจาหน่าย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

51,745

-
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51,745

-

-

รวม

51,745
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำตำมบัญชี
มูลค่ ำยุตธิ รรม
เครื่ องมือ
ทางการเงินที่
เครื่ องมือ
วัดมูลค่าด้วย
ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม
ที่วดั มูลค่า
ผ่านกาไรหรื อ
ด้วยราคาทุน
ขาดทุน
ตัดจาหน่าย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

47,600

-

-

48,228

48,228

2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

40,650

-

-

41,002

41,002

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงเทคนิ คการประเมินมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถ
สั งเกตได้
ประเภท
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
ที่มีนัยสำคัญ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก การคิดลดกระแสเงินสด
อัตราคิดลด (4% - 6%
สถาบันการเงิน
สาหรับปี 2564 และ 3%
- 5% สาหรับปี 2563)

ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงข้ อมูลทีไ่ ม่
สำมำรถสั งเกตได้ ที่มีนัยสำคัญและ
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หากอัตราคิดลด
ต่าลง (สู งขึ้น)

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรับผิดชอบในการพัฒนา
และติดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดาเนินการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญเพื่อ
กาหนดระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ใน
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ตลาดและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ น
ระเบียบและมีประสิ ทธิผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงาน
ทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่กลุ่ม
บริ ษทั เผชิ ญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบ
ภายในทาหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอและในกรณี
พิเศษจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื่ องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็ นลูกค้า
ของกลุ่มบริ ษทั
ลูกหนีก้ ารค้ าและสิ นทรั พย์ ที่เกิดจากสัญญา
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็
ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่ งรวมถึงความ
เสี่ ยงของการผิดนัดชาระซึ่ งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดาเนิ นธุรกิจอยู่ รายละเอียดการ
กระจุกตัวของรายได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 17
คณะกรรมการบริ หารกาหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละราย
ก่ อนที่ กลุ่มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงื่ อนไขทางการค้าของกลุ่มบริ ษทั จะทบทวนวงเงิ นยอดขาย/
บริ การจะกาหนดไว้สาหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็ นรายไตรมาส ยอดบริ การที่เกินกว่าวงเงิน
ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั จากัดความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การค้าด้วยการกาหนดระยะเวลาการจ่ายชาระสู งสุ ดที่ 3
เดือนและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่างสม่าเสมอ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นคานวณโดย
พิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับลูกหนี้ แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่าง
ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อ
สภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 6
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(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดย
แสดงจานวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา
งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

มากกว่า
1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

รวม

(พันบาท)
2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
19,678
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 47,600
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
13,000
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
112,500
หนี้สินตามสัญญาเช่า
23,480
216,258
2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

45,658
40,650
39,156
125,464
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19,678
21,622
13,197

29,033
-

-

19,678
50,655
13,197

6,731
14,016
75,244

113,591
12,207
154,831

-

120,322
26,223
230,075

45,658
14,671
17,265
77,594

28,627
28,669
57,296

-

45,658
43,298
45,934
134,890

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสดตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

มากกว่า
1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

รวม

(พันบาท)
2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

11,297
47,600
13,000

11,297
21,622
13,197

29,033
-

-

11,297
50,655
13,197

30,000
23,480
125,377

1,795
14,016
61,927

30,291
12,207
71,531

-

32,086
26,223
133,458

9,001
40,650
34,702
84,353

9,001
14,671
14,705
38,377

28,627
26,223
54,850

-

9,001
43,298
40,928
93,227

(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงที่ มูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงิ นสดในอนาคตของเครื่ องมื อทางการเงิ นจะมี ความ
ผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากเงินกูย้ มื (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
ส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงต่าจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความ
อ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกูย้ มื ซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
หนี้สินทางการเงิน

148,980

39,156

66,480

34,702

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่ องมือที่มอี ัตราดอกเบีย้ ผันแปร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่ งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยตั้งอยูบ่ นข้อ
สมมติที่วา่ ตัวแปรอื่นมีค่าคงที่
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1%

ผลกระทบต่ อกาไรหรือขาดทุน

อัตราดอกเบี้ยลดลง 1%

(พันบาท)

23

2564
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร

(230)

230

2563
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร

(592)

592

กำรบริหำรจัดกำรทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อย่างสม่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
24

ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ภาระผูกพันอื่นๆ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า
ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาบริ การ
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

3,214
55,132
6,809
65,155

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

787
3,499
92,506
61,858
158,650

1,486
43,404
6,809
51,699

315
37,731
8,358
46,404

ก) บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่กบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม
2563 ถึงวันที่ 15 สิ งหาคม 2566 บริ ษทั ตกลงชาระค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ข) บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึ งวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2566 บริ ษทั ตกลงชาระค่าบริ การตามอัตราที่ ตกลงใน
สัญญา
ค) บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อข่าวกับบริ ษทั ต่างประเทศหลายแห่ งเป็ นระยะเวลา 2 ปี ถึง 3 ปี 2 เดือน โดยมีระยะเวลา
สิ้ นสุ ดของสัญญาแตกต่างกันจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญา
ได้ บริ ษทั ตกลงชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ง) บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่ารถยนต์พร้อมคนขับกับบริ ษทั ในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดวันที่
11 มีนาคม 2567 บริ ษทั ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
จ) บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญากับบริ ษทั ในประเทศสองแห่ง เพื่อใช้บริ การเกี่ยวกับการรวมสัญญาณโทรทัศน์
ทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยง รวมถึงบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้บริ การบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์
ส่ งสัญญาณโทรทัศน์ข้ ึนสู่ ดาวเทียม C-band และ Ku-band เป็ นระยะเวลา 3 ปี 1 เดือนถึง 5 ปี 11 เดือน โดยมี
ระยะเวลาสิ้ นสุ ดของสัญญาแตกต่ างกันจนถึ งวันที่ 15 กันยายน 2565 บริ ษ ทั ย่อยตกลงชาระค่ าธรรมเนี ยม
การใช้บริ การสาหรับการส่ งสัญญาณโทรทัศน์ดงั กล่าวตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ฉ) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่กบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่
15 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 บริ ษทั ย่อยตกลงชาระค่าเช่าตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ช) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ ใช้คลื่ นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยตกลงจะใช้บริ การเป็ นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน
(นับตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571) บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าใช้บริ การ
เป็ นจานวนเงิน 3.50 ล้านบาท ต่อเดือน โดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สานักงาน กสทช.”) ดาเนินการสนับสนุนจ่ายค่าเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์
ดังกล่าวตามจานวนที่เกิดขึ้นจริ ง ที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่สานักงาน กสทช. ให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ในระหว่างปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้รั บการสนับสนุ น ค่ าเช่ า ใช้บริ ก ารโครงข่ า ย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ทั้งจานวน จากสานักงาน กสทช. และบันทึกใน
บัญชีรายได้อื่นเป็ นจานวนเงิน 42.00 ล้านบาท (2563: 33.25 ล้ านบาท) ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
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