
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 

 
งบการเงิน 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 







บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 181,819,846 240,431,227 28,301,433 41,205,582 

ลูกหน้ีการคา้ 8 755,770,036 768,061,668 325,242,985 481,414,734 

รายไดค้า้งรับ 106,917,876 139,744,346 25,899,036 71,770,490 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 726,712 609,323 376,543,735 276,338,112 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 128,000,000 185,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 6 - - 60,000,000 84,000,000 

สินคา้คงเหลือ   9 248,422,894 230,168,971 101,096,280 117,833,884 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 319,177,563 158,708,903 223,158,220 79,896,764 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,612,834,927 1,537,724,438 1,268,241,689 1,337,459,566 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 11 26,530,941 26,598,831 678,026,004 617,860,173 

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 951,500 951,560 951,500 951,560 

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 13 19,561,050 15,591,086 19,561,050 15,591,086 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 131,000,000 167,000,000 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,711,609,810 1,805,370,197 453,817,223 449,021,448 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 107,434,862 93,893,339 61,946,731 63,862,167 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 16, 18 2,500,000 3,773,486 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17 235,388,897 186,093,353 179,021,509 147,675,178 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,139,977,060 2,168,271,852 1,560,324,017 1,497,961,612 

รวมสินทรัพย์ 3,752,811,987 3,705,996,290 2,828,565,706 2,835,421,178 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน 18 762,580,475 652,811,600 687,425,038 581,978,740 

เจา้หน้ีการคา้ 19 167,571,816 156,647,532 304,340,252 281,437,335 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 338,336,553 300,984,496 221,000,000 193,200,000 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 30,034,488 27,224,473 485,690 498,369 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 229,913,324 175,009,346 129,817,244     143,695,342     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,081,951 22,185,899 - -

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 20 324,144,583 236,776,775 174,833,752 100,891,702 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,860,663,190 1,571,640,121 1,517,901,976 1,301,701,488 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 338,336,539 686,746,116 287,125,858 548,326,116 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 18 36,813,458 67,036,381 502,251 931,496 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 95,853,907 - 29,771,419       -

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 18, 22 120,566,326 129,824,729 119,366,359 127,349,251 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 591,570,230 883,607,226 436,765,887 676,606,863 

รวมหนี้สิน 2,452,233,420 2,455,247,347 1,954,667,863 1,978,308,351 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 23
ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,647,740,300 1,647,740,300 1,647,740,300 1,647,740,300 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 23

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 4,136 4,136 4,136 4,136

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 75,590,441 75,940,998 - -

ขาดทุนสะสม -630,162,035 -656,378,076 -776,459,251 -789,274,363

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,612,658 -1,357,246 2,612,658 -1,357,246

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,095,785,500 1,065,950,112 873,897,843 857,112,827

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 204,793,067 184,798,831 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,300,578,567 1,250,748,943 873,897,843 857,112,827

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,752,811,987 3,705,996,290 2,828,565,706 2,835,421,178 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้ 6

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 2,643,186,775 2,696,706,555 961,107,299 1,732,489,627 

รายไดค่้าเช่าและบริการ 97,728,346 92,917,587 555,080 30,644,690 

รายไดจ้ากการลงทุน 27 3,308,213 4,397,143 75,498,006 107,465,454 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 5 - 90,827,396       - -

รายไดอ่ื้น 28 53,344,928 50,122,809 47,053,760 35,009,058 

รวมรายได้ 2,797,568,262 2,934,971,490 1,084,214,145 1,905,608,829 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 1,637,271,495 1,704,556,796 410,263,656 1,006,063,892 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 6, 29 292,698,059 225,165,115 183,340,866 243,776,685 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6, 30 421,940,522     449,206,550     288,629,888     349,707,213     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 31 132,612,114     129,904,594     68,368,902       80,018,424       

ตน้ทุนทางการเงิน 6, 33 119,996,292 112,083,988 94,424,365 91,016,311 

รวมค่าใช้จ่าย 2,604,518,482 2,620,917,043 1,045,027,677 1,770,582,525 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน 

   - การบัญชีด้านผู้ลงทุน

   บริษทัร่วม -67,890 122,249,048 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 192,981,890 436,303,495 39,186,468 135,026,304

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34 (46,325,553) (54,857,417) - -

146,656,337 381,446,078 39,186,468 135,026,304 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมสุทธิของ

   เงินลงทุนเผือ่ขาย 13, 25 3,969,904 976,877 3,969,904 976,877 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 150,626,241 382,422,955 43,156,372 136,003,181 

กาํไรสําหรับปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 104,277,580 313,624,504 39,186,468 135,026,304 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 42,378,757 67,821,574 - -
กาํไรสําหรับปี 146,656,337 381,446,078 39,186,468 135,026,304 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 108,247,484 314,601,381 43,156,372 136,003,181 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 42,378,757 67,821,574 - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 150,626,241 382,422,955 43,156,372 136,003,181 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 35 0.06                  0.19                  0.02 0.08 

(บาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ผลต่างจากการ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้สามญั เปลี่ยนแปลงในมูลค่า ของผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ของบริษทัยอ่ย ขาดทุนสะสม ยตุิธรรม ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2553 1,647,740,300    4,136             58,419,867      (970,002,580)  (2,334,123)         733,827,600     116,548,187    850,375,787       

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดย

      อาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                      -                 17,521,131      -                  -                     17,521,131       -                   17,521,131         

   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดย

      อาํนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง -                      -                 -                   -                  -                            - 429,070           429,070

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                      -                 17,521,131      -                  -                     17,521,131       429,070           17,950,201         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน -                      -                 -                   313,624,504 -                     313,624,504 67,821,574      381,446,078       

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 13, 25 -                      -                 -                   -                  976,877              976,877            -                   976,877              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                 -                   313,624,504   976,877              314,601,381     67,821,574      382,422,955       

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 1,647,740,300    4,136             75,940,998      (656,378,076)  (1,357,246)         1,065,950,112 184,798,831    1,250,748,943    

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ผลต่างจากการ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามญั เปลี่ยนแปลง ของผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ของบริษทัยอ่ย ขาดทุนสะสม ในมูลค่ายตุิธรรม ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในปีก่อน 1,647,740,300 4,136               75,940,998      (656,378,076)   (1,357,246)           1,065,950,112  184,798,831     1,250,748,943  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3               -               -       - (78,061,539)               - (78,061,539)      (6,995,335)        (85,056,874)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่ 1,647,740,300 4,136               75,940,998      (734,439,615)   (1,357,246)           987,888,573     177,803,496     1,165,692,069  

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ

      ควบคุมของบริษทัยอ่ย               -               -       -      -           -     - -26,991,596 -26,991,596

   การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดย

      อาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง               -               - (350,557)               -           - -350,557 11,602,410 11,251,853
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   (350,557)               -           - -350,557 (15,389,186)      -15,739,743

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                         - 104,277,580              - 104,277,580     42,378,757       146,656,337     

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 13, 25               -               -       -      - 3,969,904             3,969,904         - 3,969,904         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                         - 104,277,580    3,969,904             108,247,484     42,378,757       150,626,241     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 1,647,740,300 4,136               75,590,441      (630,162,035)   2,612,658             1,095,785,500  204,793,067     1,300,578,567  

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงในมลูค่า ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ขาดทุนสะสม ยตุิธรรม ของบริษทั

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 1,647,740,300 4,136 -924,300,667 -2,334,123 721,109,646

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน         -            - 135,026,304                   - 135,026,304

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 13, 25         -            -            - 976,877 976,877

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี         -            - 135,026,304 976,877 136,003,181

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 1,647,740,300 4,136 -789,274,363 -1,357,246 857,112,827

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงในมลูค่า ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ขาดทุนสะสม ยตุิธรรม ของบริษทั

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในปีก่อน 1,647,740,300 4,136 -789,274,363 -1,357,246 857,112,827

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3                    -                    - -26,371,356                  - -26,371,356
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่ 1,647,740,300 4,136 -815,645,719 -1,357,246 830,741,471

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือขาดทุน                    -                    - 39,186,468                  - 39,186,468

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 13, 25                    -                    -             - 3,969,904 3,969,904

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี                    -                    - 39,186,468 3,969,904 43,156,372

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 1,647,740,300 4,136 -776,459,251 2,612,658 873,897,843

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(บาท)

งบการเงนิฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด  

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 146,656,337 381,446,078 39,186,468 135,026,304 

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 183,098,231 157,002,846 26,977,791 33,407,435 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 45,518,453 61,666,920 22,657,829 38,356,492 

รายไดจ้ากการลงทุน (3,308,213) (2,752,792) (75,498,006) (105,821,103)

- (1,644,351) - (1,644,351)       

ตน้ทุนทางการเงิน 119,996,292 112,083,988 94,424,365 91,016,311 

หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 7,106,228 (2,511,507) (1,443,448) (2,719,464)

ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) (5,802,107) 2,944,654 3,147,649         -

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ - (90,827,396) - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 3,838,026 8,704,601 2,798,328         4,970,568         

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 1,688,016 - 1,688,016         

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (3,074,920) - (5,600,000)       

- - - 5,425,000         

- (358,206)          - (5,783,206)       

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 67,890              (122,249,048) - -

ภาษีเงินได้ 46,325,553 54,857,417 - -

543,496,690 556,976,300 112,250,976 188,322,002 

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

รับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับตามสัญญาขายและเช่ากลบัคืน

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทัยอ่ยและเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

2554 2553 2554 2553

ลูกหน้ีการคา้ 8,865,490 (66,711,648) 159,013,268 (100,161,815)

รายไดค้า้งรับ 32,826,470 (31,020,396) 45,871,454 2,377,407 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (117,389) 26,948,224 (99,623,608) (77,536,744)

- 253,590,000 - 253,590,000 

สินคา้คงเหลือ (12,451,815) 117,039,909 13,589,955 116,281,747 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (133,092,246) (18,592,812) (147,784,255) (11,536,294)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (49,927,480) 18,798,533 (31,978,267) 23,910,742 

เจา้หน้ีการคา้ 10,924,284 (88,763,270) 22,902,917       104,871,226     

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 125,558,058 (187,241,658) 57,089,003 (181,357,244)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,797,032 - 3,400,063         -

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (394,906) (62,471,854) 880,602 (3,288,702)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 536,484,188 518,551,328 135,612,108 315,472,325 

จ่ายภาษีเงินได้ (60,429,501) (47,066,768) - -

476,054,687 471,484,560 135,612,108 315,472,325 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 2,539,737         1,439,498         28,530,626       27,587,932       

รับเงินปันผล 768,476            1,313,294         46,967,381       78,233,171       

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (225,000,000)

- - 57,000,000 85,000,000 

- - - (288,000,000)

- - 60,000,000 99,000,000 

- (25,338,162)     (60,165,831)     (17,325,603)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 9,600,000 - 9,600,000         

ขายอุปกรณ์ 13,758,381 42,810,175 7,524,847 288,039,816 

ซ้ืออุปกรณ์ (115,809,159) (393,771,360) (42,096,742) (304,804,734)

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 1,273,486 (3,773,486) - -

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55,706,927) (50,322,488) (17,567,744) (20,108,962)

ขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 355,140            - 355,140            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (153,176,006) (417,687,389) 80,192,537 (267,423,240)

เงินสดรับจากลูกหน้ีภายใตสั้ญญาขายและเช่ากลบัคืน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (111,033,676) (112,083,988) (85,461,749) (86,581,264)

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (26,991,596)     (34,680,204)     - -

109,768,875 60,104,028 105,446,297 50,198,392 

- - - 170,000,000     

- (10,000,000)     - (180,000,000)   

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (27,412,908)     6,734,200         (529,848)          1,429,865         

32,499,600       312,498,000     - 240,000,000     

(349,456,863) (364,791,438) (239,300,000) (269,520,000)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะยาว - (3,600,000)       - (3,600,000)       

(8,863,494)       (13,608,762)     (8,863,494)       (13,608,762)     

- 36,000,000       - -

- (2,647,894)       - -

(381,490,062) (126,076,058) (228,708,794) (91,681,769)

(58,611,381) (72,278,887) (12,904,149) (43,632,684)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 240,431,227 312,710,114 41,205,582 84,838,266 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 181,819,846 240,431,227 28,301,433 41,205,582 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินสดจ่ายในการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน

เงินสดรับจากการขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   สถาบนัการเงิน

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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หมายเหตุ  สารบญั 

   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5  การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย การซ้ือธุรกิจและการโอนธุรกิจ 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  ลูกหน้ีการคา้  
9  สินคา้คงเหลือ  
10  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  
11  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
12  เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
13  เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 
14  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16  เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
17  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
18  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19  เจา้หน้ีการคา้ 
20  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
21  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
22  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
23  ทุนเรือนหุน้ 
24  สาํรอง 
25  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
26  รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
27  รายไดจ้ากการลงทุน 
28  รายไดอ่ื้น 
29  ค่าใชจ่้ายในการขาย 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุ  สารบญั 

   

30  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
31  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
32  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
33  ตน้ทุนทางการเงิน 
34  ภาษีเงินได ้
35  กาํไรต่อหุน้ 
36  เคร่ืองมือทางการเงิน 
37  ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
38  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
39  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
40  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่              
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์และใหบ้ริการโฆษณาและขอ้มูลข่าวสาร
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 
   ประเทศ   

   ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ทีก่จิการจัดตั้ง  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
บริษทัย่อยทางตรง     2554  2553 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์แนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ 
จาํกดั (มหาชน) 

นําเข้า  ผลิตและจําหน่ายส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

 ประเทศไทย  78.46 77.65 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
(มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศ น์และ

รายการวิทยุ และให้บริการ
โฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ วิทยุ
และส่ือรูปแบบใหม่ 

 ประเทศไทย  61.99 62.14 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั ผลิตและจดัจาํหน่าย

หนงัสือพิมพฉ์บบั

ภาษาองักฤษและส่ือโฆษณา 

 ประเทศไทย  99.99  99.99 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั จดัส่งส่ิงพิมพ ์  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั  ผลิตและจดัจาํหน่าย  ประเทศไทย  99.99 99.99 
 หนงัสือพิมพ ์และส่ือโฆษณา      
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  ผลิตและจดัจาํหน่าย  ประเทศไทย  99.97 99.97 
 หนงัสือพิมพ ์ส่ือโฆษณาและ      
 ส่ือการศึกษา      
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ส่ิงพิมพ ์  ประเทศไทย  99.94 99.94 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นการพิมพ ์  ประเทศไทย  84.50 84.50 
บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั บริการดา้นการศึกษา  ประเทศไทย  55.00 - 
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   ประเทศ   
   ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ทีก่จิการจัดตั้ง  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

บริษทัย่อยทางอ้อม     2554  2553 
บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั  บริการดา้นการพิมพ ์  ประเทศไทย  84.49 84.49
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์  ประเทศไทย  78.45 77.63
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั จาํหน่ายสินคา้และบริการ  ประเทศไทย  78.45 77.63
 ทางอินเตอร์เน็ต    
กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัทางอ้อม     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์  ประเทศไทย  39.22 38.82

 
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเร่ิมแรก 
 
ในเดือนตุลาคม 2553 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)”)       
ไดเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่ประชาชนจาํนวน 15,000,000 หุน้ โดยการขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 2.40 
บาท (ทุน 1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.40 บาท) บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 และหุ้นของบริษทัย่อยเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอไอ ในวนัท่ี   
17 พฤศจิกายน 2553 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจาํนวนเงิน 2.65 ลา้นบาท     
แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้แก่ผูล้งทุนใหม่ 

 
นอกจากน้ีบริษทัไดข้ายหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน 4 ลา้นหุ้น พร้อมกบัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนใน
ราคาหุน้ละ 2.40 บาท เป็นจาํนวนเงิน 9.60 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนการลงทุนของบริษทัลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็น
ร้อยละ 77.65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย      
สภาวิชาชีพบัญชีฯ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                     
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการายงานทางการเงินหลายฉบบั           
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี      
1 มกราคม 2554 ดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

และขอ้ผดิพลาด  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19            ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)     ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)     กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 
การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้
ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ได้มีการนาํมาใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 
 

(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 
- สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขายวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม  
 

(ค) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ  
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
  
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 
(ก) ภาพรวม 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี  
 
 การนาํเสนองบการเงิน 
 การบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 การบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
 
รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีถือปฏิบติัโดยกลุ่มบริษทัและผลกระทบต่องบการเงินได้กล่าวรวมใน  
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (ง) ดงัต่อไปน้ี ส่วนการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกใหม่และฉบบัปรับปรุงอ่ืนๆ ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายบญัชี ฐานะทางการเงิน หรือ ผลประกอบการของ 
กลุ่มบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 
    งบการเงนิเฉพาะ 

  งบการเงนิรวม  กจิการ 
  2554  2554 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน     
ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553  1,250,749  857,113 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับทนัที     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนพ์นกังาน 3(ง), 21 (85,057)  (26,371) 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 2554   1,165,692  830,742 
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    งบการเงนิเฉพาะ 

  งบการเงนิรวม  กจิการ 
  2554  2554 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31  ธันวาคม 2554    
กาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) ซ่ึงรวมผลของการถือปฏิบติั     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3(ค) 16,866 - 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง เร่ือง ผลประโยชนพ์นกังาน 3(ง), 21 (10,797) (3,400) 
กาํไรเพิม่ขึน้ (ลดลง)  6,069 (3,400) 

    
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ (ลดลง) (บาท)   0.004 (0.002) 

 
(ข) การนําเสนองบการเงิน  
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง              
การนาํเสนองบการเงิน ภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 

 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 งบกระแสเงินสดและ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ทั้งน้ีเป็นผลใหก้ลุ่มบริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุ้น และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้าน้ี  
การเปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการนําเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่                  
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
หรือกาํไรต่อหุน้ 
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(ค) การบญัชีเกีย่วกบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบนัทึกบญัชีตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ดงัน้ี (ก) 
การกาํหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสาํคญั และ
(ข) มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจาก
สินทรัพยน์ั้น หากมีอายแุละสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ นอกจากน้ีตอ้งมีการ
สอบทานมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามท่ีกาํหนดในวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน

ฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว การเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่องบการเงิน 2554 ดงัต่อไปน้ี 
 
  งบการเงนิรวม 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31  ธันวาคม 2554  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - 
ค่าเส่ือมราคาสะสมลดลง 16,866 
มูลค่าตามบญัชีของทิด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 16,866 

  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  
ค่าเส่ือมราคาลดลงทาํใหค่้าใชจ่้ายต่อไปน้ีลดลง  

ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 16,866 
กาํไรเพิม่ขึน้  16,866 

  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ (บาท) 0.01 
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(ง) การบญัชีเกีย่วกบัผลประโยชน์พนักงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ภายใต้
นโยบายการบญัชีใหม่ หน้ีสินของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ท่ีผา่นมาหน้ีสินเหล่าน้ีรับรู้เม่ือจะตอ้ง
จ่ายชาํระ 
 
หน้ีสินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นจาํนวนเงิน 
78.06 ลา้นบาท และ 26.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินทั้งหมดดงักล่าวเป็นรายการ
ปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 มีดงัต่อไปน้ี  

 
   งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน     
ขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 656,378  789,274 
ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มข้ึน 78,062  26,371 
ขาดทุนสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2554  734,440  815,645 

    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่    

   31 ธันวาคม 2554    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มข้ึนส่งผลให ้    
   ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 5,150 603 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 5,647 2,797 
กาํไรลดลง 10,797 3,400 

   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานลดลง (บาท) 0.007 0.002 
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 4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน

ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
  
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า           
“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม ซ่ึงถือปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง
วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษทั            
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญาและไดรั้บความเห็นชอบเป็นเอกฉนัทใ์นการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ทางการเงินและการดาํเนินงาน งบการเงิน
รวมไดร้วมสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย แต่ละรายการของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนของผูร่้วมคา้
มารวมกบัรายการท่ีคลา้ยคลึงกนัในงบการเงินของผูร่้วมคา้โดยใช้เกณฑ์รวมแต่ละบรรทดัของกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนั นบัแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง 
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การสูญเสียอาํนาจควบคุม  
 
เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
 
บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั
ถูกสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูก
ลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว 
 
งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทั นับจากวนัท่ีมี
อิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญันั้นส้ินสุดลง  เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บ
ปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยดุรับรู้ส่วนผลขาดทุน  เวน้แต่กรณีท่ี
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนในนามบริษทัร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
(ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชําระหน้ี                  
ในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(จ) สินค้าคงเหลอื 

 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบด้วยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและ      
สภาพปัจจุบัน  ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน           
ของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
 

 28

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณ

ในการขาย  
 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือดงัน้ี 
 
สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต - หนงัสือ - วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั/ถวัเฉล่ีย 
   
วตัถุดิบ  - วิธีราคาเฉพาะเจาะจง/ถวัเฉล่ีย 
   
วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืน ๆ - วิธีถวัเฉล่ีย 
   
งานระหวา่งผลิต - แสดงมูลค่าตน้ทุนของการผลิตท่ีอยูร่ะหวา่ง 
  การผลิตและถ่ายทาํ ซ่ึงจะบนัทึกเป็นตน้ทุนเม่ือได ้
  โอนสิทธิและส่งมอบหรือเม่ือไดอ้อกอากาศแลว้ 
   
งานพิมพร์ะหวา่งทาํ - วิธีถวัเฉล่ีย 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

 
(ฉ) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษทัร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชี
โดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย และเงินลงทุน 
ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวมใชว้ิธีรวมตามสดัส่วน 
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เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม 
และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็น          
ตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึก
ในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน     
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 
(ช) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ไดจ้ดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตาม
สัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ

บนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 และ 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า 5 และ 10 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 12 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน   
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิม  
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์     
 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือ พิจารณาจากจาํนวนเงินตดัจาํหน่ายท่ีสูงกวา่ระหวา่ง

วิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาสามปี และการคาํนวณ
ตามจาํนวนเล่มของหนงัสือท่ีพิมพแ์ละจาํหน่ายได้

ภายใตส้ญัญาลิขสิทธ์ินั้น ๆ 
 

วิธีการตดัจาํหน่ายระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่    
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ 
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย  ์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบั
รายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน                   
ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ญ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน 

 
(ฎ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 
(ฏ)  ผลประโยชน์พนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

พนกังานทาํงานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือผลประโยชน์อ่ืน หากกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงาน

ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 
 
โครงการให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่พนกังานของกลุ่มบริษทัอนุญาตให้กรรมการและพนกังานมีสิทธิซ้ือหุ้นของกลุ่มบริษทั

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใช้สิทธิสุทธิจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการใช้สิทธิ จะถูกรับรู้ใน       
ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้แลว้ 
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(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน      
อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่าย
ไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต   
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
 (ฑ) รายได้ 

 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญั  
ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี     
ความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดั
มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
รายไดค่้าสมาชิกหนงัสือพิมพรั์บรู้โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก  
 
ค่านายหน้า 
 
สําหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทน มากกว่าการเป็นตวัการ  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ย
จาํนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหนา้ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่ารับรู้ในกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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การลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 

 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

 
(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 

 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 
 

(ณ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
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(ด) ภาษเีงินได้ 
 
ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนั ซ่ึงไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดย
คาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่
แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินได ้
คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง        
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ       
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาํให ้              
กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

(ต) กาํไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 
5 การเปลีย่นแปลงสถานะเป็นบริษทัย่อย การซ้ือธุรกจิและการโอนธุรกจิ  

 
เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั”) ไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั 
เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั (“NPS”) (เดิมช่ือ บริษทั เกียวโด เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั) จาํนวนร้อยละ 51.01 
จากผูถื้อหุน้เดิม 2 ราย โดยชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 8.03 ลา้นบาท มีผลทาํใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวมีสัดส่วนการถือหุน้
ใน NPS เพิ่มจากร้อยละ 48.99 เป็นร้อยละ 99.99 และเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมมาเป็นบริษทัยอ่ย นอกจากน้ียงัได้
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2553 
 
ดงันั้น ในปี 2553 กลุ่มบริษทัไดน้าํงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ของบริษทั เนชัน่ พร้ิงต้ิง เซอร์วิส จาํกดั มาจดัทาํงบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเร่ิมมีอาํนาจควบคุมในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน
ของบริษทัดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 
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บริษทัท่ีซ้ือมามีรายไดร้วมเป็นจาํนวน 143.62 ลา้นบาท และมีขาดทุนสุทธิเป็นจาํนวน 46.15 ลา้นบาท รวมอยู่ใน                
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
ถา้การซ้ือกิจการดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 รายไดร้วมและขาดทุนสุทธิของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีจะ
รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 จาํนวน 294.99 ลา้นบาท และ 
195.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
สินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 
 
 มูลค่าทีรั่บรู้    ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที ่  ปรับปรุงมูลค่า  ณ วนัที ่
 22 มิถุนายน 2553  ยุตธิรรม  22 มิถุนายน 2553 
 (พันบาท) 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 9,520 - 9,520 
ลูกหน้ีการคา้ 50,741 - 50,741 
สินคา้คงเหลือ 54,180 - 54,180 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,221 - 23,221 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 454,578 (33,871) 488,449 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,201 - 1,201 
เจา้หน้ีการคา้ (106,000) - (106,000) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (151,000) - (151,000) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
   ภายในหน่ึงปี (22,317) - (22,317) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (39,187) - (39,187) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (81,132) - (81,132) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิทีร่ะบุได้ 193,805 (33,871) 227,676 
ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีซ้ือ (ร้อยละ) 51.01   
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิทีร่ะบุได้ - ทีไ่ด้รับ 98,860   
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (90,827)   
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือทีไ่ด้จ่ายไป 8,033   
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เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั)  ไดท้าํสัญญารับโอน
กิจการดว้ยวิธีการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดกบับริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวเพื่อปรับโครงสร้างการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยกาํหนดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 เป็นวนัท่ี
โอนรับกิจการ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,781 
ลูกหน้ีการคา้ 66,474 
สินคา้คงเหลือ 14,277 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 434 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 371,928 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,372 
เจา้หน้ีการคา้ (76,334) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (130,000) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (35,466) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (51,000) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (75,918) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,924) 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิทีร่ะบุได้  96,624 
หัก มูลค่าเงินสดท่ีพึงจะตอ้งชาํระ (96,624) 
บวก เงินสดท่ีไดรั้บ 7,781 
กระแสเงนิสดรับ - สุทธิ 7,781 

 
6 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษทั       
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 61.99 
ในปี 2554 และร้อยละ 62.14 ในปี 2553  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล                
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 78.46 
ในปี 2554 และร้อยละ 77.65 ในปี 2553  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั  
 

ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมร่วมกนั 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  
 

ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.97 
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.94  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 84.50  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัทถือหุ้นร้อยละ  55  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอ็ดดู เทนเมนท์ จํากัด  (มหาชน ) ถือหุ้น  
ร้อยละ 99.99  และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด  (มหาชน)  ถือหุ้น  
ร้อยละ 99.98 และมีกรรมการร่วมกนั 
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 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั 

ไทย เ ป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกันโดยบริษัท 
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.99  และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั  
    

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ  
มีกรรมการร่วมกัน  ( เ ลิกกิจการและอยู่
ระหวา่งการชาํระบญัชีในปี 2554) 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วิส จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 45  และ
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทย พอร์ทลั จาํกดั ไทย เ ป็น กิจการ ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกัน  โดยบ ริษัท  
คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั   ถือหุน้ร้อยละ 19   

บริษทั เนชัน่ พรอพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั ไทย เ ป็นกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกัน  บริษัทถือหุ้น  
ร้อยละ 18   

บริษทั มีเดีย แมก็เน็ท จาํกดั ไทย เ ป็นกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกัน  บริษัทถือหุ้น  
ร้อยละ 8.6   

บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์ 
   เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กนักบับริษทั  
บริษทั มีเดีย พลัซ์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กนักบับริษทั 
บริษทั เนชัน่ ทัว่ไทย จาํกดั ไทย เ ป็นกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกัน  บริษัทถือหุ้น  

ร้อยละ 19  (เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการ
ชาํระบญัชี) 

บริษทั เนชัน่ พร้ินตต้ิ์ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ไทย เ ป็นกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกัน  บริษัทถือหุ้น  
ร้อยละ 19  (เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการ
ชาํระบญัชี) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี: 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ขายสินคา้ การใหบ้ริการและอ่ืน ๆ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไป 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย อตัราตน้ทุนปันส่วนตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
 

รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ - - 776,291 326,974 
รายไดจ้ากการลงทุน - - 74,690 104,322 
รายไดอ่ื้น - - 17,012 15,775 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - - 254,000 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย - - 41,312 284,445 
ตน้ทุนทางการเงิน - - - 1,255 

     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 63,216 63,877 972 3,290 
รายไดจ้ากการลงทุน 1,360 1,140 - - 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย 3,990 4,185 1,671 717 
     

บริษทัร่วม     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 3,523 21,968 121 121 
รายไดจ้ากการลงทุน - 1,000 - 1,000 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย - 26,201 - 10,378 
ตน้ทุนทางการเงิน - 185 - 185 
     

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 6,031 1,450 2,222 767 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,000 3,000 - 1,500 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์     
   จาํกดั (มหาชน) - - 420 4,557 
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 4,221 9,136 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - - 2,846 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั  - - 46,740 27,070 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  - - 5,608 5,528 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 5,726 - 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - - 1 - 
     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์ เอน็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 56,566 44,598 - 183 
     

บริษทัร่วม     
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส      
   จาํกดั 275 535 - - 
     

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่แนล     
   (ประเทศไทย) จาํกดั 34,505 32,724 15,587 15,295 
บริษทั มีเดีย พลัซ์ จาํกดั 3,873 3,873 3,873 3,873 
อ่ืน ๆ 6,250 6,282 6,211 6,211 
 101,469 88,012 88,387 74,699 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (40,824) (40,824) (25,082) (25,081) 
สุทธิ 60,645 47,188 63,305 49,618 
     

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  - 806 - 1,674 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
   (มหาชน) - - 10,430 14,290 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล  เอด็ดูเทนเมนท ์     
   จาํกดั (มหาชน) - - 5,492 3,120 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 330 300 
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 2,827 1,373 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 59,527 72,046 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - - 67,762 73,469 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 9,346 6,472 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  - - 156,623 57,680 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั  - - 62,154 42,543 
บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั  - - - 3,561 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - - 760 - 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 562 870 
     
บริษทัร่วม     
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 11 11 11 11 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ไทย พอร์ทลั จาํกดั 17,345 17,345 - - 
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่แนล     
  (ประเทศไทย) จาํกดั 13,434 14,016 13,278 13,860 
บริษทั มีเดีย พลัซ์ จาํกดั 1,623 1,623 1,567 1,567 
อ่ืน ๆ 3,502 3,384 3,493 3,376 
 35,915 36,379 394,162 294,538 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (35,188) (35,770) (17,618) (18,200) 
สุทธิ 727 609 376,544 276,338 

     
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)     
   สาํหรับปี - (413) - (413) 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่ อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   เกีย่วข้องกนั 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย            
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 5.83-6.70  5.90-6.37  -  -  3,000  45,000 
บริษทั ดบับลิวพีเอส             
   (ประเทศไทย) จาํกดั 5.83-6.70  -  -  -  125,000  - 
บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง             
   เซอร์วสิ จาํกดั  -  5.90-6.37  -  -  -  140,000 
     -  -  128,000  185,000 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     - - - - 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ  - - 128,000 185,000 

      
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับปี  - - - - 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 มีดงัน้ี   
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 185,000 107,000 
เพิ่มข้ึน - - - 225,000 
ลดลง - - (57,000) (85,000) 
โอนไปเป็นระยะยาว - - - (62,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - 128,000 185,000 

 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที ่ อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   เกีย่วข้องกนั 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย            
ส่วนทีค่รบกาํหนดภายในหน่ึงปี        
บริษทั ดบับลิวพีเอส        
   (ประเทศไทย) จาํกดั 7.79-8.85  7.52-7.73 - - 60,000 84,000 
        
ส่วนทีเ่กนิหน่ึงปี        
บริษทั ดบับลิวพีเอส        
   (ประเทศไทย) จาํกดั 7.79-8.85  7.52-7.73 - - 131,000  167,000 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่        
   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    - - 191,000 251,000 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 251,000 - 
เพิ่มข้ึน - - - 288,000 
รับโอนจากระยะสั้น - - - 62,000 
ลดลง - - (60,000) (99,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - 191,000 251,000 

 
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
   (มหาชน) - - 1,494 5,259 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล       
   เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) - - 3,215 4,621 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 320 320 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 3,586 - 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - - - 464 
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - - 43 
บริษทั เนชัน่ นิวส์  เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 42,481 44,899 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั  - - 66,451 76,085 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  จาํกดั  - - 154,226 112,544 
บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั  - - - 4,057 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - - 845 - 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนต ์จาํกดั - - 92 896 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส     
   อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 2,356 - 2,343 - 
รวม 2,356 - 275,053 249,188 

 
เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
   (มหาชน) - - 54 1,991 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์     
   จาํกดั (มหาชน) - - 575 1,385 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 1,145 934 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - - 404 402 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 237 288 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั  - - 29,971 - 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  - - 2,003 30 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - - 2,119 - 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 511 47 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม     
บริษทั โยมิอูริ - เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่   
   เซอร์วิส จาํกดั 4 21 4 21 
   
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั   
อ่ืนๆ 89 106 18 25 
รวม 93 127 37,041 5,123 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที ่ อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   เกีย่วข้องกนั 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง                 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) -  5.86-6.00 - - - - 
        
บริษทัร่วม        
บริษทั โยมิอูริ - เนชัน่         
   อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั -  1.85 - - - - 
รวม    - - -  - 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 มีดงัน้ี 
 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
เพิ่มข้ึน - - - 170,000 
ลดลง - - - (170,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - - - 

     
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 10,000 - 10,000 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ลดลง - (10,000) - (10,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - - - 

     
รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 10,000 - 10,000 
เพิ่มข้ึน - - - 170,000 
ลดลง - (10,000) - (180,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - - - 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 
เม่ือวนัท่ี  22  มิถุนายน  2553  บริษทัไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง ("บริษทั เนชัน่ 
พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั") จาํนวน 150 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ีทาํสัญญา บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยทางออ้ม
ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 141 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 9 ลา้นบาทไดเ้บิกในเดือนกรกฎาคม 2553 เงินใหกู้ย้มืน้ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบัตน้ทุนการกูย้ืมของบริษทับวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2553 บริษทัไดท้าํบนัทึก

ขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวออกไปอีก 7 เดือน จากเดิมท่ี
กาํหนดใหช้าํระคืนภายในเดือนธนัวาคม 2553 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2554  
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษทัได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นคร้ังท่ี 2       
กบับริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั) โดยบริษทัยินยอมให้บริษทัย่อยทางออ้ม
ดงักล่าวเปล่ียนแปลงคู่สัญญาเงินกูย้ืมมาเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั”) 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป โดย ณ วนัทาํบนัทึกขอ้ตกลง บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน
จาํนวน 130 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั 
 
สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะยาว 
 
เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส    
(ประเทศไทย) จาํกดั”) จาํนวน 288 ลา้นบาท และแปลงเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 62 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืระยะยาว 
รวมเป็นเงินกูย้มืระยะยาวทั้งส้ิน 350 ลา้นบาท เงินกูย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของธนาคารในประเทศสองแห่ง 
บวกตน้ทุนการไดม้าของเงินกูย้มื 
 
เงินกูย้มืดงักล่าวกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนไม่ตํ่ากวา่งวดละ 9 ลา้นบาทในวนัท่ี 25 ของเดือน โดยจ่ายชาํระงวดแรก
เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2554 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงสญัญาเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
(“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั”) โดยบริษทัยนิยอมใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวชาํระคืนเงินกูย้มืตั้งแต่เดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 เป็นรายเดือนไม่ตํ่ากวา่งวดละ 5 ลา้นบาท และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 
เป็นตน้ไปชาํระคืนเงินกูย้มืเป็นรายเดือนไม่ตํ่ากวา่งวดละ 9 ลา้นบาท 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวคร้ังท่ี 2      
กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั”) โดยบริษทัยนิยอมใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวชาํระ
คืนเงินกูย้ืมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ถึงธนัวาคม 2555 เป็นรายเดือนไม่ตํ่ากว่างวดละ 5 ลา้นบาท และตั้งแต่เดือน
มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ใหช้าํระคืนเงินกูย้มืเป็นรายเดือนไม่ตํ่ากวา่งวดละ 9 ลา้นบาท 

 

สัญญาเช่า 
 

ในปี 2548 บริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าเคร่ืองพิมพพ์ร้อมอุปกรณ์ส่วนควบหลายฉบบักบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ภายใต้
สญัญา บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 
12 เดือน ถึง 57 เดือน   บริษทัยอ่ยมีสิทธิเลือกท่ีจะคืนเคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์ส่วนควบท่ีเช่าหรือใชสิ้ทธิซ้ือตาม
ราคาท่ีระบุในสญัญา 
 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดข้ายเคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์ดงักล่าวให้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงใน
ราคา 254 ลา้นบาท 

 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 1,022 2,162 271 298 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2,225 538 1,889 500 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 119,469 78,648 26,141 6,065 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 59,104 159,083 - 34,342 
รวม 181,820 240,431 28,301 41,205 

  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นสกุล
เงินบาท 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  6 101,469 88,012 88,387 74,699 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  810,703 843,876 329,161 505,534 
รวม  912,172 931,888 417,548 580,233 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (129,446) (139,838) (75,523) (85,322) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน  (26,956) (23,988) (16,782) (13,496) 
สุทธิ  755,770 768,062 325,243 481,415 

      
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ       
   (กลบัรายการ) สาํหรับปี  7,106 (2,221) (1,433) (2,307) 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 58,177 47,930 31,615 45,559 
เกินกาํหนดชาํระ :     
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน 528 236 24,676 6,775 

     6 - 12 เดือน 1,670 1,996 4,908 1,591 
     มากกวา่ 12  เดือน 41,094 37,850 27,188 20,774 

 101,469 88,012 88,387 74,699 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (40,824) (40,824) (25,082) (25,081) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน - - - - 
 60,645 47,188 63,305 49,618 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอืน่ ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 566,684 625,931 220,535 372,066 
เกินกาํหนดชาํระ :     
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน 133,778 130,117 58,511 89,093 
   6 - 12 เดือน 29,020 31,813 10,261 6,745 
   มากกวา่ 12  เดือน 81,221 56,015 39,854 37,630 
 810,703 843,876 329,161 505,534 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (88,622) (99,014) (50,441) (60,241) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (26,956) (23,988) (16,782) (13,496) 
 695,125 720,874 261,938 431,797 
     

สุทธิ 755,770 768,062 325,243 481,415 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 90 วนั 
 

ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นสกลุเงินบาท 
 

9 สินค้าคงเหลอื  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป - หนงัสือ 164,794 181,905 3,307 43,146 
วตัถุดิบ 85,155 119,272 59,201 89,277 
วสัดุของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืน ๆ 21,465 7,725 692 705 
งานระหวา่งทาํ/ผลิต 8,002 14,120 157 157 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 40,887 24,105 40,887 24,105 
 320,303 347,127 104,244 157,390 
หัก ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (71,880) (116,958) (3,148) (39,556) 
สุทธิ 248,423 230,169 101,096 117,834 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน  204,264 59,196 191,235 44,766 
เงินทดรองจ่ายพนกังาน 8,614 22,964 4,103 21,294 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 34,570 17,355 15,528 8,283 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 40,661 35,784 12,876 10,073 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 59,239 51,725 36,012 30,096 
อ่ืน ๆ  8,543 6,300 - - 
 355,891 193,324 259,754 114,512 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (36,713) (34,615) (36,596) (34,615) 
สุทธิ 319,178 158,709 223,158 79,897 

 
11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 26,599 25,474 617,860 604,535 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน     
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (68) (48,685) - - 
ซ้ือเงินลงทุน - 8,933 60,166 17,325 
จาํหน่ายเงินลงทุน - - - (4,000) 
การเปล่ียนแปลงสถานะเป็น      
   บริษทัยอ่ย 5 - (8,033) - - 
รายไดเ้งินปันผล  - (1,000) - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนส่วนท่ีเกินกวา่     
   มูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 49,910 - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 26,531 26,599 678,026 617,860 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
 

 56

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

 งบการเงนิรวม 

 สดัส่วนความเป็น            

 เจา้ของ ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2554 2553 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัร่วม   
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่                 
   อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ               
   จาํกดั 45.00 45.00 4,000 4,000 1,800 1,800 26,531 26,599 - - 26,531 26,599 - 1,000 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
                      
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

               (ร้อยละ)                                                                                                                                       (พันบาท) 
บริษทัย่อย          
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง              
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 61.99 62.14  173,438 172,259 113,942 111,587 - - 113,942 111,587 42,864 55,620 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล              
   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)    78.46 77.65  85,000 85,000 70,060 65,999 - - 70,060 65,999 3,335 21,300 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 99.99 99.99  25,000 100,000 99,990 99,990 96,392 96,392 3,598 3,598 - - 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 99.99 99.99  50,000 10,000 50,000 10,000 10,000 10,000 40,000 - - - 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค จาํกดั 99.99 99.99  50,000 50,000 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 - - 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 99.97 99.97  25,000 25,000 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - - 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 99.94 99.94  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 84.50 84.50  500,000 500,000 422,500 422,500 62,624 62,624 359,876 359,876 - - 
บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั 55.00 -  25,000 - 13,750 - - - 13,750 - - - 
             
บริษทัร่วม             
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่               
   เซอร์วสิ จาํกดั 45.00 45.00 4,000 4,000 1,800 1,800 - - 1,800 1,800 - 1,000 

รวม     848,042 787,876 170,016 170,016 678,026 617,860 46,199 77,920 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
 

 58

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ซึ่งกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีรวมสดัส่วนในงบการเงินรวม โดยแสดงตามสดัส่วนของกลุ่มบริษทั  
 

 สดัส่วน                กาํไร 
 ความเป็น  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  หนี้สิน  หนี้สิน  รายได ้  ค่าใชจ้่าย  (ขาดทุน) 
 เจา้ของ  หมุนเวียน  ไม่หมุนเวียน  รวม  หมุนเวียน  รวม  รวม  รวม  สุทธิ 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ปี 2554          
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 39.22 84,362 4,249 88,611 63,611 64,360 74,027 79,404 (5,377) 

          

ปี 2553          
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 38.82 84,793 8,274 93,067 62,782 62,782 83,643 83,996 (353) 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมซ่ึงกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สีย แต่ไม่ได้
ปรับปรุงใหแ้สดงขอ้มูลตามสดัส่วนท่ีถือหุน้โดยบริษทั 
 
  สัดส่วน       กาํไร 
 วนัที ่ ความเป็น สินทรัพย์  หนีสิ้น  รายได้   (ขาดทุน) 
 รายงาน เจ้าของ รวม  รวม  รวม  สุทธิ 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

ปี 2554       
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่       
   อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 31 ธนัวาคม 45.00 60,782 1,824 16,351 (151) 

       

ปี 2553       
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่       
   อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 31 ธนัวาคม 45.00 61,399 2,290 24,463 2,697 

 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั”)       
ไดมี้มติพิเศษใหล้ดทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจากเดิม 100 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 
เป็น 25 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น 2.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม บริษทัยอ่ยดงักล่าวได ้
จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 คณะกรรมการบริหารของบริษทัไดมี้มติให้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่คือ
บริษทั เนชัน่ ยู จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ต่อมาในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้เรียกชาํระ   
ค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 25 จากเดิม 12.5 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท) เป็น       
25 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 
13.75 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเรียกชาํระค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 
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ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เพ่ิมอีก
เป็นจาํนวน 0.7 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วของบริษทัย่อยดังกล่าว)               
ในราคารวมทั้งส้ินประมาณ 4.06 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 78.46 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 75.03 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล
ในระหว่างปี 2553 แลว้ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงิน 57.80 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้กบั         
ผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ  0.10  บาท รวมเป็นเงิน  17.23  ลา้นบาท  ในระหวา่งปี 2554 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จาํกัด (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12.75 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลในระหว่างปี 2553 แลว้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 8.50 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติม
ใหก้บัผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 4.25 ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2554 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”)        
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 
0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 17.24 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2554 

      
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2554 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่     
บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) ไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเป็นจาํนวนรวม 
123,000 หน่วย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 0.4 ลา้นบาท ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 0.3 
ล้านบาท บริษทัย่อยได้จดทะเบียนทุนท่ีชําระแล้วจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2554   

 
เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกัด”)           
ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจากเดิม 10 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 1 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 50 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยการออกหุน้สามญั
ใหม่จาํนวน 4 ลา้นหุ้น มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนรวม 40 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2554  
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 17.24 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2554 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหซ้ื้อหุน้สามญัคืนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนเกิน เพิ่มอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และเพ่ิมอตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น ในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
โดยจะซ้ือหุ้นสามญัคืนเป็นจาํนวน 10 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  5.80 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 
และราคาจ่ายซ้ือคืนจะไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิดถวัเฉล่ียจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย”์) ในช่วง 5 วนัซ้ือขายก่อนท่ีจะมีการซ้ือหุน้แต่ละหุน้ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยกาํหนดระยะเวลาซ้ือคืนหุน้สามญั
ผา่นตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 10  พฤศจิกายน 2554 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2555 และไดก้าํหนดระยะเวลา
จาํหน่ายหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 (ภายหลงั 6 เดือน นบัแต่การ
ซ้ือหุน้สามญัคืนเสร็จส้ิน แต่ไม่เกิน 3 ปี) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 
0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 17.24 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชั่น     
บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) ไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเป็นจาํนวนรวม 
1,056,000 หน่วย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3.5 ลา้นบาท ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 2.5 
ล้านบาท บริษทัย่อยได้จดทะเบียนทุนท่ีชําระแล้วจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2554 
 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (“บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั”) 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เรียกชาํระทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 ของทุน          
จดทะเบียนทั้งหมดจาก 2,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 50 บาท) เป็นจาํนวน 4,000,000 
บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนการเรียกชาํระทุนเพิ่มดงักล่าว
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2553 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2553 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ  0.71 
บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 49.7 ลา้นบาท โดยเงินปันผลจาํนวน 35 ลา้นบาทไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลในระหวา่งปี 2552 และเงินปันผลจาํนวน 14.7 ลา้นบาท ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2553 
 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553 ไดมี้มติในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
 

 อนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 56.1 ลา้นบาท โดย 
เงินปันผลจาํนวน 25.5 ลา้นบาท ไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2552 และ  
เงินปันผลจาํนวน 30.6 ลา้นบาท ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2553 

 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ – ESOP 
จาก 170,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 178,500,000 บาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญั 178,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 8,500,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 8,500,000 บาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 

 อนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัย่อย เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือ พนกังานของบริษทัยอ่ย (ESOP) จาํนวน 8,500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 
รายการ        รายละเอียด 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย 8,500,000 หน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ 3.33 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 15 พฤษภาคม และวนัท่ี 15 พฤศจิกายนของแต่ละปี 

โดยจะใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ในปีท่ี 1 ไม่เกินร้อยละ 30 ในปีท่ี 2 
และไม่เกินร้อยละ 40 ในปีท่ี 3  

 อนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิ – ESOP ของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัยอ่ย 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 
เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท         
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 17.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”)      
เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท         
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 20.4 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2553 
 
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2553 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เนชัน่ เอด็ดูเคชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
ได้มีมติให้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกัด” บริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือกับ
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2553 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เนชัน่ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัได้มีมติให้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั คมชัดลึก มีเดีย จาํกดั” บริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือกับ
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง  คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท     
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 20.4 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2553 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 กรรมการผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชั่น     
บรอดแคสต้ิง  คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) ไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเป็นจาํนวนรวม 
2,259,000 หน่วย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 7.5 ลา้นบาท ซ่ึงทาํให้บริษทัย่อยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน          
5.3 ล้านบาท บริษทัย่อยได้จดทะเบียนทุนท่ีชําระแล้วจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี                   
24 พฤศจิกายน 2553  
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 8.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2553 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล        
เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)”) ไดล้งทุนในบริษทั เอ็นคูปอง จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 
10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) คณะกรรมการบริหารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดอ้นุมติัใหช้าํระเงินค่าหุน้ในราคา
หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2553 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่      
เอด็ดูเคชัน่ จาํกดั) ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาก 10 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
100 บาท) เป็น 25 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิม
ทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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12 เงนิลงทุนระยะยาวในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

   งบการเงนิรวม 
  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 ประเภทกิจการ 2554 2553 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่นความ              
   ตอ้งการของตลาด              
-   บริษทั เนชัน่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จาํกดั อสงัหาริมทรัพย ์ 18.00 18.00 300,000 300,000 54,000 54,000 54,000 54,000 - - - - 
-   บริษทั ไทย พอร์ทลั จาํกดั บริการอินเตอร์เน็ต 19.00 19.00 100,000 100,000 6,092 6,092 6,092 6,092 - - - - 
-   บริษทั มีเดีย แมก็เน็ท จาํกดั ที่ปรึกษาและจดักิจกรรม             
 เพื่อส่งเสริมการตลาด 8.60 8.60 6,500 6,500 950 950 - - 950 950 - - 
- อื่นๆ     2,181 2,181 2,180 2,180 1 1 - - 
รวม    63,223 63,223 62,272 62,272 951 951 - - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 ประเภทกิจการ 2554 2553 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่นความ              
   ตอ้งการของตลาด              
-   บริษทั เนชัน่ พรอพเพอร์ตี้ส์ จาํกดั อสงัหาริมทรัพย ์ 18.00 18.00 300,000 300,000 54,000 54,000 54,000 54,000 - - - - 
-   บริษทั มีเดีย แมก็เน็ท จาํกดั ที่ปรึกษาและจดักิจกรรม             
 เพื่อส่งเสริมการตลาด 8.60 8.60 6,500 6,500 950 950 - - 950 950 - - 
- อื่นๆ     2,181 2,181 2,180 2,180 1 1 - - 
รวม    57,131 57,131 56,180 56,180 951 951 - - 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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13 เงนิลงทุนระยะยาวในบริษทัอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
มูลค่ายติุธรรม     
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 12,053 8,083 12,053 8,083 
     
ราคาทุน     
ตราสารอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 7,569 7,569 7,569 7,569 
หัก ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (61) (61) (61) (61) 
 7,508 7,508 7,508 7,508 
รวม 19,561 15,591 19,561 15,591 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ของตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,083 7,107 8,083 7,107 
ซ้ือระหวา่งปี - - - - 
ขายระหวา่งปี - - - - 
รายการปรับปรุงจากการวดัมูลค่า 3,970 976 3,970 976 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 12,053 8,083 12,053 8,083 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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14 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 
 งบการเงนิรวม 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  เครื่องใช ้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยท์ี่เช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 476,260 426,212 15,746 314,779 742,212 71,094 26,042 2,072,345 
เพิ่มขึ้น - 1,913 43,989 667,743 95,081 38,690 3,663 851,079 
โอน  - 1,273 - - 457 - (4,460) (2,730) 
จาํหน่าย - (251) (383) (7,109) (398,583) (39,094) (3,603) (449,023) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553         
   และ 1 มกราคม 2554 476,260 429,147 59,352 975,413 439,167 70,690 21,642 2,471,671 
เพิ่มขึ้น - 782 1,624 94 78,078 18,103 17,128 115,809 
โอน  - 767 (6,537) (42,078) 13,007 (1,125) (11,130) (47,096) 
จาํหน่าย - - - (51,475) (66,686) (10,326) (2,127) (130,614) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 476,260 430,696 54,439 881,954 463,566 77,342 25,513 2,409,770 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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 งบการเงนิรวม 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  เครื่องใช ้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยท์ี่เช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคา         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 2,899 97,407 10,436 90,787 657,040 50,810 - 909,379 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 1,186 25,899 3,779 74,902 41,377 9,860 - 157,003 
จาํหน่าย - - (149) (275) (392,683) (6,974) - (400,081) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553         
   และ 1 มกราคม 2554 4,085 123,306 14,066 165,414 305,734 53,696 - 666,301 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 3,472 25,929 4,008 93,584 48,291 7,814 - 183,098 
โอน  (2,361) - 7,758 (47,663) 4,411 (366) - (38,221) 
จาํหน่าย - - - (42,399) (61,695) (8,924) - (113,018) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 5,196 149,235 25,832 168,936 296,741 52,220 - 698,160 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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 งบการเงนิรวม 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  เครื่องใช ้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยท์ี่เช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2553         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 473,361 328,805 5,310 223,992 85,172 19,236 26,042 1,161,918 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - - - 1,048 - 1,048 
 473,361 328,805 5,310 223,992 85,172 20,284 26,042 1,162,966 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ            
   1 มกราคม 2554         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 472,175 305,841 45,286 803,313 133,433 16,213 21,642 1,797,903 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - 6,686 - 781 - 7,467 
 472,175 305,841 45,286 809,999 133,433 16,994 21,642 1,805,370 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 471,064 281,461 28,607 603,216 166,825 24,607 25,513 1,601,293 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - 109,802 - 515 - 110,317 
 471,064 281,461 28,607 713,018 166,825 25,122 25,513 1,711,610 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  เครื่องใช ้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยท์ี่เช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 367,126 3,787 6,154 59,355 530,502 60,295 18,000 1,045,219 
เพิ่มขึ้น - - - 255,082 14,909 34,356 - 304,347 
โอน  - - - - 457 - - 457 
จาํหน่าย - - - (253,457) (398,378) (39,094) - (690,929) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553         
   และ 1 มกราคม 2554 367,126 3,787 6,154 60,980 147,490 55,557 18,000 659,094 
เพิ่มขึ้น - - 1,037 10 20,224 17,051 3,774 42,096 
จาํหน่าย - - - (44,500) (4,237) (9,213) - (57,950) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 367,126 3,787 7,196 16,490 163,477 63,395 21,774 643,240 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  เครื่องใช ้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยท์ี่เช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคา         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 - 2,795 4,279 45,720 477,519 45,984 - 576,297 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 189 291 5,932 19,641 7,354 - 33,407 
จาํหน่าย - - - - (392,658) (6,974) - (399,632) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553         
   และ 1 มกราคม 2554 - 2,984 4,570 51,652 104,502 46,364 - 210,072 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 189 293 2,011 19,054 5,431 - 26,978 
จาํหน่าย - - - (39,563) (87) (7,977) - (47,627) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - 3,173 4,863 14,100 123,469 43,818 - 189,423 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ  เครื่องใช ้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพยท์ี่เช่า  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2553         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 367,126 992 1,875 13,635 52,983 14,311 18,000 468,922 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - - 
 367,126 992 1,875 13,635 52,983 14,311 18,000 468,922 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553              
   และ 1 มกราคม 2554         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 367,126 803 1,584 7,760 42,988 9,193 18,000 447,454 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - 1,568 - - - 1,568 
 367,126 803 1,584 9,328 42,988 9,193 18,000 449,022 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 367,126 614 2,328 985 40,008 19,577 21,774 452,412 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - 1,405 - - - 1,405 
 367,126 614 2,328 2,390 40,008 19,577 21,774 453,817 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา
เตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 266.28 ลา้นบาท และ 121.46 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (2553: 292.3 ล้านบาท และ 264.5 ล้านบาท ตามลาํดับ)  
 

การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 867.29 ลา้นบาท และ 
634.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: 922.95 ล้านบาท และ 659.62 ล้านบาท ตามลาํดับ) ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื
จากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 18) 
 

15 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 งบการเงนิรวม 
 โปรแกรม     
 คอมพิวเตอร์   โปรแกรม  
 และค่าลิขสิทธ์ิ ค่าลิขสิทธ์ิ  คอมพิวเตอร์  
 ซอฟตแ์วร์ หนงัสือ  ระหวา่งติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 77,204 44,009 32,002 153,215 
เพิ่มข้ึน 5,109 29,419 15,794 50,322 
โอน 38,587 - (38,587) - 
จาํหน่าย (2,573) - - (2,573) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 118,327 73,428 9,209 200,964 
เพิ่มข้ึน 14,153 31,369 10,185 55,707 
โอน 10,751 - (10,572) 179 
จาํหน่าย - - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 143,231 104,797 8,822 256,850 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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 งบการเงนิรวม 
 โปรแกรม     
 คอมพิวเตอร์   โปรแกรม  
 และค่าลิขสิทธ์ิ ค่าลิขสิทธ์ิ  คอมพิวเตอร์  
 ซอฟตแ์วร์ หนงัสือ  ระหวา่งติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 
     

ค่าตัดจําหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 29,079 22,927 - 52,006 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 33,601 21,464 - 55,065 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 62,680 44,391 - 107,071 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 21,190 21,154 - 42,344 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 83,870 65,545 - 149,415 

     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 48,125 21,082 32,002 101,209 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 55,647 29,037 9,209 93,893 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 59,361 39,252 8,822 107,435 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 โปรแกรม     
 คอมพิวเตอร์   โปรแกรม  
 และค่าลิขสิทธ์ิ ค่าลิขสิทธ์ิ  คอมพิวเตอร์  
 ซอฟตแ์วร์ หนงัสือ  ระหวา่งติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 76,352 - 31,235 107,587 
เพิ่มข้ึน 4,885 - 15,794 20,679 
โอน 37,250 - (37,820) (570) 
จาํหน่าย (1,713) - - (1,713) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 116,774 - 9,209 125,983 
เพิ่มข้ึน 8,338 - 9,230 17,568 
โอน 10,572 - (10,572) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 135,684 - 7,867 143,551 
     

ค่าตัดจําหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 28,825 - - 28,825 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 33,296 - - 33,296 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 62,121 - - 62,121 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 19,483 - - 19,483 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 81,604 - - 81,604 

     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 47,527 - 31,235 78,762 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 54,653 - 9,209 63,862 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 54,080 - 7,867 61,947 
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16 เงนิฝากทีม่ีข้อจํากดัในการใช้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงจาํนวน 2.5 ล้านบาท ได้นําไป          
คํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท  

 

17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สินคา้แลกเปล่ียนบริการ 11,286 5,606 6,851 5,085 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 189,359 153,639 161,196 131,163 
ค่าสิทธิสมาชิกสนามกอลฟ์   9,571 10,203 9,571 10,203 
เงินมดัจาํ 12,420 8,938 1,083 1,058 
อ่ืน ๆ  12,753 7,707 321 166 
รวม 235,389 186,093 179,022 147,675 
 

รายจ่ายตดับญัชีท่ีแสดงรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
มีจาํนวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท และ 0.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: 0.6 ล้านบาท และ 0. 4 ล้านบาท ตามลาํดับ)  

 

18 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร       
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   61,675 48,174 51,994 27,341 
       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน       
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   700,905 604,638 635,431 554,638 
       

เงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงนิกู้ยมื       
    ระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ   762,580 652,812 687,425 581,979 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี       
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   - 7,276 - - 
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   338,337 293,708 221,000 193,200 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากส่วนทีถ่งึกาํหนด       
   ชําระภายในหน่ึงปี   338,337 300,984 221,000 193,200 

       
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง       
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   30,034 27,225 486 498 
รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ระยะส้ัน   1,130,951 981,021 908,911 775,677 

       

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   338,337 686,746 287,126 548,326 
       
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน       
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 22  118,486 127,349 118,486 127,349 
       
เงนิกู้ยมืระยะยาว   456,823 814,095 405,612 675,675 
       
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   36,813 67,036 502 932 
       
รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน   493,636 881,131 406,114 676,607 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  1,100,917 953,796 908,425 775,179 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 456,823 814,095 405,612 675,675 
รวม 1,557,740 1,767,891 1,314,037 1,450,854 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและอุปกรณ์ 867,291 922,945 634,822 659,622 

 
ณ  วนัท่ี   31 ธนัวาคม  2554 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 1,533 ลา้นบาท 
และ 1,159 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: 1,231 ล้านบาท และ 946 ล้านบาท ตามลาํดับ)  
 
หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2554  2553 
 มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั  มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั 
 ของจาํนวน    ของจาํนวน  ของจาํนวน    ของจาํนวน 
 เงินขั้นตํ่าท่ี    เงินขั้นตํ่าท่ี  เงินขั้นตํ่าท่ี    เงินขั้นตํ่าท่ี 
 ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ตอ้งจ่าย  ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 30,034 3,742 33,776 27,225 5,786 33,011 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี       
   แต่ไม่เกินหา้ปี 36,813 1,554 38,367 67,036 5,337 72,373 
รวม 66,847 5,296 72,143 94,261 11,123 105,384 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553 
 มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั  มูลค่าอนาคต    มูลค่าปัจจุบนั 
 ของจาํนวน    ของจาํนวน  ของจาํนวน    ของจาํนวน 
 เงินขั้นตํ่าท่ี    เงินขั้นตํ่าท่ี  เงินขั้นตํ่าท่ี    เงินขั้นตํ่าท่ี 
 ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ตอ้งจ่าย  ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 486 50 536 498 88 586 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี       
   แต่ไม่เกินหา้ปี 502 11 513 932 61 993 
รวม 988 61 1,049 1,430 149 1,579 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นสกลุเงินบาท 
 

เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ กบัสถาบนัการเงินใน
ประเทศบางแห่งเป็นเงินประมาณ 1,605 ลา้นบาท และ 1,388 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: 1,434  ล้านบาท และ 
1,253 ล้านบาท ตามลาํดับ)  
 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2550 บริษทัทาํสัญญาร่วมให้กูก้บัสถาบนัการเงินในประเทศสามแห่ง เป็นจาํนวน 1,870           
ลา้นบาท เพื่อชาํระหน้ีเงินกูแ้ละหุน้กูข้องบริษทั  
 

เงินกูย้มืภายใตส้ญัญาร่วมใหกู้น้ี้มีอตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลาชาํระคืนแตกต่างกนัตามวงเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

ก)  เงินกูท่ี้ 1 จาํนวน 865 ลา้นบาท มีดอกเบ้ียในอตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าเฉล่ีย (average MLR) ของกลุ่มผูใ้หกู้ ้ ในปีแรก
และอตัราเงินกูย้ืมขั้นตํ่าเฉล่ียบวกดว้ยอตัราร้อยละตามท่ีกาํหนดในสัญญาสําหรับปีต่อไป โดยมีกาํหนดชาํระ
คืนภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีทาํสัญญา (14 สิงหาคม 2550) เงินกูน้ี้ค ํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด
ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ทั้งน้ี ภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว หากบริษทัขายทรัพยสิ์นซ่ึงเป็น

กรรมสิทธ์ิของบริษทั และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีนาํมาเป็นประกนัตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมให้กู้น้ี ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน บริษทัจะตอ้งนําเงินท่ีได้รับหลงัหัก
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งจากการขายทั้งหมดมาชาํระหน้ีเงินกูน้ี้ 
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ในเดือนธันวาคม 2550 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้ไดข้ายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและจ่ายคืนหน้ี
ให้แก่บริษทับางส่วนเป็นเงิน 267 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํเงินดงักล่าวจ่ายคืนเงินกูแ้ก่กลุ่มผูใ้ห้กูร่้วมแลว้
เป็นเงิน 250 ลา้นบาท และในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษทัไดช้าํระคืนหน้ีส่วนท่ีเหลือจาํนวน 615 ลา้นบาท 
ใหก้บักลุ่มผูใ้หกู้แ้ลว้ทั้งจาํนวน 
 

ข) เงินกูท่ี้ 2 จาํนวน 1,005 ลา้นบาท บริษทัไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2551 
และ 2550 ตามลาํดบั  เพื่อชาํระคืนหุ้นกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท ในปี 2551  เงินกูด้งักล่าวมีดอกเบ้ียในอตัรา  
เงินกูย้มืขั้นตํ่าเฉล่ีย (average MLR) ของกลุ่มผูใ้หกู้ ้โดยมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวดราย 3 เดือนในจาํนวนเงินท่ี
แตกต่างกนั รวมทั้งส้ิน 18 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2555  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
บริษทัมีเงินกูย้มืคงเหลือจาํนวน 393 ลา้นบาท (2553: 576 ล้านบาท) 

 
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 บริษทัไดรั้บหนงัสือยนิยอมใหเ้ปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาร่วมใหกู้จ้ากสถาบนัการเงิน
ในประเทศสามแห่งโดยยินยอมให้บริษทัปลอดการชาํระคืนเงินตน้ วงเงินท่ี 2 สําหรับเดือนกนัยายนถึงเดือน

ธนัวาคม 2552 หลงัจากนั้นให้ชาํระเป็นงวดราย 3 เดือนในจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งส้ิน 10 งวดเสร็จส้ินใน
เดือนมิถุนายน 2555  
 
เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดรั้บหนงัสือยนิยอมใหเ้ปล่ียนแปลงเง่ือนไขสญัญาร่วมใหกู้จ้ากสถาบนัการเงิน
ในประเทศสามแห่งดงัน้ี 
 
  บริษทัสามารถกูเ้งินระยะยาวจาํนวน 240 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่งเพ่ือชาํระค่าเช่าส่วน

ท่ีเหลือจากการยกเลิกสญัญาขายและเช่ากลบัคืนและซ้ือเคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์ได ้
  ขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้วงเงินกู้ท่ี 2 จากเดิมชาํระให้เสร็จส้ินภายในเดือนกันยายน 2555 เป็นเดือน

ธนัวาคม 2556 โดยใหช้าํระคืนเป็นรายเดือนในจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนั 
  ขายเคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์ใหก้บับริษทัยอ่ยรวมทั้งให้เงินกูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในการซ้ือเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืต่าง ๆ ขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดั ต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญา หรือหนงัสือยนิยอมจากผูใ้หกู้ ้
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เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดท้าํสัญญาสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่งเป็นจาํนวนเงิน 240 
ลา้นบาท เพื่อชาํระค่าเช่าส่วนท่ีเหลือจากการยกเลิกสัญญาและเช่ากลบัคืนและซ้ือเคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์เงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ีย (Average Minimum Loan Rate) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนในจาํนวน
เงินท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งส้ิน 48 งวด ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินกูย้ืมคงเหลือ 
จาํนวน 120.23 ลา้นบาท (2553: 173.63 ล้านบาท) เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองเคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์
ดงักล่าว 
 
ในปี 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจาํนวน 35 
ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าในปีแรกและอตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าเฉล่ียบวกดว้ยอตัราร้อยละ
ตามท่ีกาํหนดในสัญญาสําหรับปีต่อไป โดยมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนในจาํนวนเงินเดือนละ 584,000 บาท 
รวมทั้ งส้ิน 60 งวด เร่ิมตั้ งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2554  ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืม           
บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  
บริษทัยอ่ยไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ (2553: 6.97 ล้านบาท) 
 
ในปี 2551 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงิน 
300 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเคร่ืองพิมพแ์ละอ่ืนๆ  เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าในปีแรกและอตัราเงินกูย้มื       
ขั้นตํ่าเฉล่ียบวกด้วยอัตราร้อยละตามท่ีกาํหนดในสัญญาสําหรับปีต่อไป โดยมีกําหนดชําระคืนเป็นรายเดือน                
ในจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งส้ิน 48 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนธนัวาคม 2555 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืคงเหลือจาํนวน 94.92 ลา้นบาท (2553: 174.96 ล้านบาท) เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนั
โดยจดจาํนองเคร่ืองพิมพ ์ 
 
ในเดือนกนัยายน 2552 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน
ในประเทศแห่งหน่ึง จาํนวนวงเงินทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบดว้ยอตัราร้อยละ
ตามท่ีกาํหนดในสัญญา เงินกู้ยืมดงักล่าวคํ้ าประกันโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัทางออ้ม และเงินฝากออมทรัพยข์องกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทางออ้มจาํนวนเงิน 7.6 ลา้นบาท         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทางออ้มไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
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ในเดือนกนัยายน 2552 บริษทัยอ่ยทางออ้มไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง

จาํนวนวงเงินทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท เงินกูย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบดว้ยอตัราร้อยละตามท่ีกาํหนดในสัญญา                  
เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้ าประกันโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงและเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัย่อยทางอ้อมจาํนวน 2.5           
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวเตม็จาํนวน 
 
ในปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง         
เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั MLR  เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
7.05 (2553: ร้อยละ 6) 
 
เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท เงินกูย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยอตัราร้อยละตามท่ีกาํหนดในสัญญา 
โดยมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนในจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัรวม 36 งวด ส้ินสุดเดือนตุลาคม 2556 อยา่งไรก็ตาม
ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวทั้งจาํนวน (2553: 57 ล้านบาท) 
 
เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศ      
แห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท เงินกูย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยอตัราร้อยละตามท่ีกาํหนดในสัญญา 
โดยมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนในจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัรวม 36 งวด ส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2557 ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2554 บริษทัย่อยดงักล่าวมีเงินกูย้ืมคงเหลือจาํนวน 64 ลา้นบาท เงินกูย้ืมน้ีค ํ้ าประกนัโดยการจดจาํนอง
เคร่ืองจกัร 
 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 
 
ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้โฆษณาและบริการต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งโดยบริษทัดงักล่าวไดใ้หบ้ริษทักูเ้งินจาํนวน 150 ลา้นบาท บริษทัตกลงท่ีจะจ่ายคืนเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัดงักล่าว
โดยหักจากเงินรับค่าโฆษณาหลงัหักส่วนลด บริษทัจะจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญาและดอกเบ้ียในอตัรา 
Minimum Loan Rate (MLR) ต่อปีของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง บนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และ
สามารถมีผลบงัคบัต่อไปไดอี้กทุก ๆ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินกูย้มืคงเหลือจาํนวน 118.5 ลา้นบาท 
(2553: 127.3 ล้านบาท) 
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19 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  2,356 - 275,053 249,188 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ   165,216 156,648 29,287 32,249 
รวม   167,572 156,648 304,340 281,437 

 
20 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร   10,098 12,069 6,294 4,489 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ   86,669 78,156 34,288 40,298 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  93 127 37,041 5,123 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน ๆ   22,510 30,590 5,843 10,363 
เงินรับล่วงหนา้   165,468 94,990 74,832 32,779 
อ่ืน ๆ   39,307 20,845 16,536 7,840 
รวม   324,145 236,777 174,834 100,892 
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21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  งบการเงนิ  งบการเงนิ 
  รวม   เฉพาะกจิการ  
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงิน     
   ณ 31 ธนัวาคม 2554  95,854 29,771 

    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  10,797 3,400 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ง) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ง) กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกบนัทึกภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงทั้งหมด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2554 เป็นเงินรวม 85.06 ลา้นบาทสําหรับกลุ่มบริษทัและ 26.37 ลา้นบาทสําหรับบริษทั ทั้งน้ีไดมี้การปรับปรุง         
กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 แลว้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
  งบการเงนิ  งบการเงนิ 
  รวม   เฉพาะกจิการ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  85,057 26,371 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  10,797 3,400 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  95,854 29,771 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
  งบการเงนิ  งบการเงนิ 

  รวม   เฉพาะกจิการ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  6,832 2,161 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  3,965 1,239 
รวม  10,797 3,400 

 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
  งบการเงนิ  งบการเงนิ 

  รวม  เฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  (พันบาท) 
ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ  5,150 603 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  5,647 2,797 
รวม  10,797 3,400 

 
ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย             
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 
 งบการเงนิ  งบการเงนิ 
 รวม   เฉพาะกจิการ  
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 4.7 4.7 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 
 
ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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22 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 18  118,486 127,349 118,486 127,349 
อ่ืน ๆ    2,080 2,476 880 - 
รวม   120,566 129,825 119,366 127,349 

 

23 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2554  2553 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 10  250,000 2,500,000 250,000 2,500,000 
ลดมูลค่าหุน้       
- จากหุน้ละ 10 บาท       
   เป็นหุน้ละ 1 บาท 1  2,250,000 - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 10  - - 250,000 2,500,000 
- หุ้นสามัญ 1  2,500,000 2,500,000 - - 
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 มูลค่าหุน้  2554  2553 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

หุ้นทีอ่อกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 10  164,774 1,647,740 164,774 1,647,740 
ลดมูลค่าหุน้       
- จากหุน้ละ 10 บาท        
   เป็นหุน้ละ 1 บาท 1  1,482,966 - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 10  - - 164,774 1,647,740 
- หุ้นสามัญ 1  1,647,740 1,647,740 - - 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2554 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่า      
ท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิมหุ้นละ 10 เป็นหุ้นละ 1 บาท ทาํให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ
บริษทัเปล่ียนแปลงจากหุ้นสามญั 250 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามญั 2,500 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 
2554 
 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง

เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทัย่อย 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกและจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนแสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
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24 สํารอง 
 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 
สํารองตามกฎหมาย     
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรม 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

25 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553  2554  2553 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม หมายเหต ุ (พันบาท) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่         
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ         
   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 13 3,970  976  3,970  976 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่รวมสําหรับปี  3,970  976  3,970  976 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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26 รายงานทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มบริษทัได้นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานธุรกิจ
พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์น

การกาํหนดส่วนงาน 
 
ผลได ้ (เสีย) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1  ส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา 
ส่วนงาน 2  บริการดา้นการพิมพ ์
ส่วนงาน 3  ส่ือการศึกษาและบนัเทิง 
ส่วนงาน 4  ส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมยัใหม่ 
ส่วนงาน 5  อ่ืน ๆ 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้ น ดังนั้ นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ข้อมูลเกีย่วกบัผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกจิ 
 

 ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  ส่วนงานที ่4  ส่วนงานที ่5  ตัดรายการระหว่างกนั  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ล้านบาท) 
รายได้และค่าใช้จ่าย  
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 3,164 2,492 500 457 244 253 666 625 262 234 (2,193) (1,364) 2,643 2,697 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 31 7 14 98 88 - - - - (8) (40) 98 93 
รายไดจ้ากการลงทุน 29 29 - - 4 3 1 3 - - (31) (32) 3 3 
กาํไรจากการต่อรองราคาซื้อ - 91 - - - - - - - - - - - 91 
รายไดอ้ื่น 476 218 18 282 10 10 - - - - (450) (459) 54 51 
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนในตราสารทุน 111 222 - - - - - - - - (120) (50) (9) 172 
รวมรายได้ 3,781 3,083 525 753 356 354 667 628 262 234 (2,802) (1,945) 2,789 3,107 
ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,331 1,742 370 370 252 250 401 391 247 233 (1,964) (1,281) 1,637 1,705 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 583 323 6 6 18 13 85 63 - - (399) (180) 293 225 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 541 455 55 37 47 45 48 31 18 19 (287) (138) 422 449 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 95 95 4 1 11 14 23 20 - - - - 133 130 
ตน้ทุนทางการเงิน 95 91 52 48 3 2 - - 2 3 (32) (32) 120 112 
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) ในตราสารทุน - 50 - 50 - - - - - - (9) (50) (9) 50 
รวมค่าใช้จ่าย 3,645 2,756 487 512 331 324 557 505 267 255 (2,691) (1,681) 2,596 2,671 

               
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 136 327 38 241 25 30 110 123 (5) (21) (111) (264) 193 436 
ภาษีเงินได ้ 15 5 - 19 7 9 24 22 - - - - 46 55 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 121 322 38 222 18 21 86 101 (5) (21) (111) (264) 147 381 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
 

 92

ข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงินตามส่วนงานธุรกจิ 
 

             ตัดรายการ   
 ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  ส่วนงานที ่4  ส่วนงานที ่5  ระหว่างกนั  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 2554  2553  2554  2553  2554  2553 2554  2553 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์และหนีส้ิน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45 59 1 7 30 48 86 117 20 9 - - 182 240 
ลูกหนี้การคา้  733 712 105 173 147 133 187 168 41 47 (457) (465) 756 768 
รายไดค้า้งรับ 72 142 12 9 10 11 41 51 4 2 (32) (75) 107 140 
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 410 280 1 32 35 24 - 2 10 - (455) (337) 1 1 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 128 185 - - 3 - - - - - (131) (185) - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั               
   ที่ถึงกาํหนดภายในหนึ่งปี 60 84 - - - - - - - - (60) (84) - - 
สินคา้คงเหลือ  105 118 37 35 94 70 12 7 - - - - 248 230 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  262 46 15 30 9 9 18 9 14 10 1 55 319 159 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  1,815 1,626 171 286 328 295 344 354 89 68 (1,134) (1,091) 1,613 1,538 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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ข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงินตามส่วนงานธุรกจิ 
 

             ตัดรายการ   
 ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  ส่วนงานที ่4  ส่วนงานที ่5  ระหว่างกนั  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 2554  2553  2554  2553  2554  2553 2554  2553 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 911 883 - - - - - - - - (884) (857) 27 26 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  1 1 - - - - - - - - - - 1 1 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอื่น  20 16 - - - - - - - - - - 20 16 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 131 167 - - - - - - - - (131) (167) - - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  472 460 1,100 1,238 4 5 109 75 5 6 21 21 1,711 1,805 
ที่ดินที่ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 36 36 - - - - - - - - - - 36 36 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 64 66 - - 39 27 3 - 1 1 - - 107 94 
เงินฝากที่มีขอ้จาํกดัการใช ้ - - - - 3 4 - - - - - - 3 4 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น  186 148 10 1 1 5 34 29 4 3 - - 235 186 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,821 1,777 1,110 1,239 47 41 146 104 10 10 (994) (1,003) 2,140 2,168 

รวมสินทรัพย์ 3,636 3,403 1,281 1,525 375 336 490 458 99 78 (2,128) (2,094) 3,753 3,706 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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ข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงินตามส่วนงานธุรกจิ 
           ตัดรายการ   
 ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  ส่วนงานที ่4  ส่วนงานที ่5  ระหว่างกนั  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ล้านบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น               
    จากสถาบนัการเงิน 688 582 72 64 3 5 - 2 - - - - 763 653 
เจา้หนี้การคา้ 457 365 74 153 131 118 39 29 13 48 (546) (556) 168 157 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               
   ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 221 193 112 101 5 7 - - - - - - 338 301 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 185 - 3 - - - 3 45 (191) (45) - - 
หนี้สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที่ถึงกาํหนดชาํระ               
   ภายในหนึ่งปี - 1 30 26 - - - - - - - - 30 27 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ถึง               
   กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - - - 248 - - - - - - - (248) - - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 164 155 8 7 26 24 51 58 13 7 (32) (76) 230 175 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 3 - 7 6 6 2 6 - - - - 8 22 
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 484 291 65 88 37 31 61 46 63 31 (386) (250) 324 237 
รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 2,014 1,590 546 694 211 191 153 141 92 131 (1,155) (1,175) 1,861 1,572 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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           ตัดรายการ   
 ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  ส่วนงานที ่4  ส่วนงานที ่5  ระหว่างกนั  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ล้านบาท) 
               

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 287 548 47 138 4 - - - - - - - 338 686 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 131 143 - - - - - - (131) (143) - - 
หนี้สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1 1 36 66 - - - - - - - - 37 67 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 62 - 6 - 7 - 15 - 6 - - - 96 - 
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 117 127 - - - - - - 3 3 - - 120 130 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 467 676 220 347 11 - 15 - 9 3 (131) (143) 591 883 

รวมหนีส้ิน 2,481 2,266 766 1,041 222 191 168 141 101 134 (1,286) (1,318) 2,452 2,455 

               
รายจ่ายฝ่ายทุน 72 332 1 466 34 32 63 70 2 1 - - 172 901 
ค่าเสื่อมราคา 30 35 125 99 2 1  24 20 2 2 - -  183 157 
ค่าตดัจาํหน่าย 30 33 - - 16 21  - - - 1 - - 46 55 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ 3 8 1 1 - - - - - - - -  4 9 
                



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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27 รายได้จากการลงทุน 
 

 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
เงินปันผลรับ         
บริษทัยอ่ย 6, 11 -  -  46,199  76,920 
บริษทัร่วม 6, 11 -  1,000  -  1,000 
กิจการอ่ืน  768  313  768  313 
  768  1,313  46,967  78,233 

ดอกเบีย้รับ         
บริษทัยอ่ย 6 -  -  28,491  27,402 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 6 1,360  1,140  -  - 
กิจการอ่ืน  1,180  1,944  40  1,830 
  2,540  3,084  28,531  29,232 

รวม  3,308  4,397  75,498  107,465 
 

28 รายได้อืน่ 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 27,375 24,791 17,882 13,369 
รายไดค่้าบริการส่ิงอาํนวยความสะดวก     
   ทางดา้นสาํนกังานและบริการ 882 7,857 - - 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนใน      
   บริษทัยอ่ย  - 3,075 - 5,600 
อ่ืน ๆ 25,088 14,400 29,172 16,040 
รวม 53,345 50,123 47,054 35,009 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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29 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่าย 14,528 9,533 15,676 86,470 
ค่าใชจ่้ายในการตลาด 129,876 133,032 78,881 102,111 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 122,860 82,600 80,660 55,196 
อ่ืน ๆ  25,434 - 8,124 - 
รวม 292,698 225,165 183,341 243,777 

 
30 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 185,721 172,993 124,889 138,325 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 157,024 182,918 113,675 132,183 
ค่าเส่ือมราคา 42,770 43,767 22,992 27,476 
ผลประโยชนพ์นกังานเกษียณอายกุ่อนกาํหนด 908 7,106 908 2,933 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและ     
    สินทรัพยอ่ื์นตดัจ่าย 22,877 33,978 22,651 33,928 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 7,106 2,871 (1,433) 8,937 
อ่ืน ๆ 5,535 5,574 4,948 5,925 
รวม 421,941 449,207 288,630 349,707 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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31 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ผู้บริหาร     
เงินเดือนและค่าแรง 119,833 117,626 64,709 75,475 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 6,089 5,800 2,129 2,805 
อ่ืน ๆ 6,690 6,479 1,531 1,738 
 132,612 129,905 68,369 80,018 

พนักงานอ่ืน     
เงินเดือนและค่าแรง 550,714 483,582 167,613 228,927 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 29,648 26,853 9,509 15,225 
อ่ืน ๆ 245,046 237,621 68,632 102,488 
 825,408 748,056 245,754 346,640 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน     
   พนักงาน 958,020 877,961 314,123 426,658 

  
  โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน  
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได ้  
จดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุน  
ท่ีไดรั้บอนุญาต 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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32 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป  (12,452) 117,040 13,590 116,282 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  403,483 478,864 261,999 496,318 
ค่าขนส่ง  199,376 182,946 5,991 3,104 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  157,024 182,918 113,675 132,183 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและการตลาด  144,404 142,565 94,557 188,581 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 31 958,020 877,961 314,123 426,658 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  228,617 218,670 49,636 71,764 
อ่ืนๆ  406,050 307,869 97,032 244,676 
รวมต้นทุน ค่าใช้จ่ายการขาย      
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ      
      ค่าตอบแทนผู้บริหาร  2,484,522 2,508,833 950,603 1,679,566 

 

33 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
ดอกเบีย้จ่าย       
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  - - - 1,440 
   สถาบนัการเงิน   105,020 103,499 85,090 80,991 
   บริษทัอ่ืนๆ   14,976 8,585 9,334 8,585 
รวมดอกเบีย้จ่าย   119,996 112,084 94,424 91,016 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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34 ภาษเีงนิได้ 
 
จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมมากกว่าหรือนอ้ยกว่าภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณ

กบัยอดกาํไรสุทธิตามบญัชีสาํหรับปี เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายได้
และค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการ และผลขาดทุนสะสมท่ีสามารถใช้สิทธิทางภาษีจากรอบระยะเวลาบญัชีอ่ืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั ค่าเผื่อการด้อยค่าของ     
เงินลงทุนและสินทรัพย์ และเน่ืองจากขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งไม่สามารถจะนํามาสุทธิกับกําไรของ              
บริษทัยอ่ยแห่งอ่ืน ๆ ของกลุ่มบริษทัในการคาํนวณภาษีเงินได ้
 

35 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ตามการเปล่ียนแปลงของจาํนวนหุน้สามญัเหมือนวา่การแตกหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน

จาํนวน 1,647,740,000 หุน้  
  
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรสําหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้น     
   สามัญของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 104,278 313,625 39,186 135,026 

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 1,647,740 1,647,740 1,647,740 1,647,740 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.06  0.19 0.02 0.08 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
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36 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้  
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการ       
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม              
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงส่วนใหญ่จาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18) กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํ
ใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
 

 102 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนด
อตัราใหม่มีดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่   
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2554     
หมุนเวยีน        
   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เอม็ โอ อาร์ 61,675 - 61,675 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.50-7.63 700,905 - 700,905 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      ถวัเฉล่ียเอม็ แอล 338,337 - 338,337 
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี อาร์และเอม็ แอล 

อาร์ บวกร้อยละ 1 
และเอม็ แอล อาร์
ลบร้อยละ 1.5 

และเอม็ แอล อาร์
ลบร้อยละ 0.5 

   

ไม่หมุนเวยีน     
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ถวัเฉล่ียเอม็ แอล 

อาร์และเอม็ แอล 
อาร์ บวกร้อยละ 1 
และเอม็ แอล อาร์
ลบร้อยละ 1.5 

และเอม็ แอล อาร์
ลบร้อยละ 0.5 

- 338,337 338,337 

   เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน เอม็ แอล อาร์  - 118,486 118,486 
รวม  1,100,917 456,823 1,557,740 
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  งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่   

 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2553     
หมุนเวยีน        
   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เอม็ โอ อาร์ 48,174 - 48,174 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.25 - 7.40 604,638 - 604,638 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ถวัเฉล่ียเอม็ แอล อาร์ 300,984 - 300,984 
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี และเอม็ แอล อาร์ บวก

ร้อยละ 0.50 
   

ไม่หมุนเวยีน       
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ถวัเฉล่ียเอม็ แอล อาร์ -  686,746  686,746 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน เอม็ แอล อาร์ -  127,349  127,349 
รวม  953,796  814,095  1,767,891 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  หลงัจาก 1 ปีแต่  

 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี ภายใน 5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2554     
หมุนเวยีน        
   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เอม็ โอ อาร์ 51,994 - 51,994 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.50-6.80 635,431 - 635,431 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ถวัเฉล่ียเอม็แอลอาร์ 221,000 - 221,000 
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
ไม่หมุนเวยีน     
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ถวัเฉล่ียเอม็แอลอาร์ - 287,126 287,126 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน เอม็ แอล อาร์ - 118,486 118,486 
รวม  908,425 405,612 1,314,037 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  หลงัจาก 1 ปีแต่  

 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี ภายใน 5 ปี รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2553     
หมุนเวยีน        
   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เอม็ โอ อาร์ 27,341 - 27,341 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.25 - 7.40 554,638 - 554,638 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ถวัเฉล่ียเอม็ แอล อาร์ 193,200  -  193,200 
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี และเอม็ แอล อาร์ บวก

ร้อยละ 0.50 
     

ไม่หมุนเวยีน       
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ถวัเฉล่ียเอม็ แอล อาร์ -  548,326  548,326 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน เอม็ แอล อาร์ -  127,349  127,349 
รวม  775,179  675,675  1,450,854 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการซ้ือสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (พันบาท) 
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้ 36,991 10,076 36,991 10,076 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (36,991) (10,076) (36,991) (10,076) 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ - - - - 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน 
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ย่างอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่า และ/หรือการเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยใน
หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ  
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีจะถือไวเ้ผื่อขาย พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ 
ณ วนัท่ีในรายการ 
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
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37 ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน     

   ทีย่กเลกิไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี 49,630 55,470 5,346 4,520 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 146,201 124,833 - 40 
หลงัจากหา้ปี 72,789 92,303 - - 
รวม 268,620 272,606 5,346 4,560 

      
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 36,991 11,869 36,991 11,869 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 36,991 10,076 36,991 10,076 
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยกบั     
   สถาบนัการเงิน - - 130,000 130,000 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 25,248 4,371 11,319 - 
รวม 99,230 26,316 215,301 151,945 

 
ก) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสาํนกังานรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทัในประเทศ

แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2552 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 และกลุ่มบริษทั
สามารถต่ออายไุดอี้ก 1 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม 

 
ข) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือข่าวกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

1 มิถุนายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้
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ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาบริการเก่ียวกบัการบริการส่งสัญญาณโทรทศัน์ข้ึนสู่ดาวเทียมกบับริษทั     
ในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

วนัทีท่าํสัญญา ระยะเวลาของสัญญา อายุสัญญา ค่าบริการรวม 
    
1 ตุลาคม 2552 1 พฤศจิกายน 2552 10 ปี 4.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(แกไ้ขเพ่ิมเติม 11 พฤษภาคม 2553) ถึง 31 ตุลาคม 2562   
    
4 กมุภาพนัธ์ 2553 15 กมุภาพนัธ์ 2553 10 ปี 3.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(แกไ้ขเพ่ิมเติม 11 พฤษภาคม 2553) ถึง 31 มีนาคม 2563   
    
12 กนัยายน 2554 1 ตุลาคม 2554 5 ปี 1.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 ถึง 30 กนัยายน 2559   

 

ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทางออ้มไดท้าํสญัญาเช่าคลงัสินคา้ 2 แห่งกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงโดยกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัทางออ้มตกลงจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี 
ส้ินสุด วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามลาํดบั 

 

38 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน”) มีมติให้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั ทุนจดทะเบียน 20 
ลา้นบาท (แบ่งเป็น 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 

 
ข) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12.75 ลา้นบาท 

 
ค) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการมีมติให้ชาํระค่าหุ้นใน  

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 50 จากเดิม 25 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 
บาท) เป็น 50 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) นอกจากน้ียงัมีมติให้ซ้ือหุ้น 
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวนร้อยละ 35 จากผูถื้อหุน้เดิม มีผลทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้เพิ่มจากร้อยละ 
55 เป็นร้อยละ 90 
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39 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจาก
ยงัไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ กาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล 

  บงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้ 2556 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 2556 
     เงินตราต่างประเทศ  
 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้และถือปฏิบติั             
โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบ
การเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั  มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 – ภาษเีงินได้ 
  
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ในงบการเงิน  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคือ 
จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการตอ้งจ่าย หรือไดรั้บ ตามลาํดบัในอนาคต ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทาง
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และ 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่21  - ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ีใชใ้นการรายงาน 
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีพิจารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 21 กาํหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินท่ีใชร้ายงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศให้เป็น    
สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ไดใ้ห้คาํนิยามสาํหรับ เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจาก
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 
ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชร้ายงานของกลุ่มบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อ
สินทรัพย ์หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั 

 
40 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของปี 2554 ไดมี้การจดั
ประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินปี 2554 ดงัน้ี 
 
 2553 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั  จดัประเภท  หลงัจดั  ก่อนจดั  จดัประเภท  หลงัจดั 
 ประเภทใหม่  ใหม่  ประเภทใหม่  ประเภทใหม่  ใหม่  ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่า        
   เงินสด 124,175 116,257 240,432 - - - 
เงินลงทุนชัว่คราว 120,030 (120,030) - - - - 
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 3,773 3,773 - - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 175,009 175,009 - 143,695 143,695 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 411,786 (175,009) 236,777 244,587 (143,695) 100,892 
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 2553 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั  จดัประเภท  หลงัจดั  ก่อนจดั  จดัประเภท  หลงัจดั 
 ประเภทใหม่  ใหม่  ประเภทใหม่  ประเภทใหม่  ใหม่  ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
รายไดจ้ากการขายสินคา้และ       
   การใหบ้ริการ - - - 1,555,586 176,904 1,732,490 
ดอกเบ้ียรับ 3,084 (3,084) - 29,232 (29,232) - 
เงินปันผลรับ 313 (313) - 78,233 (78,233) - 
รายไดจ้ากการลงทุน - 4,397 4,397 - 107,465 107,465 
รายไดอ่ื้น 51,123 (1,000) 50,123 211,913 (176,904) 35,009 
ตน้ทุนขายสินคา้และ       
   ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,690,291 14,266 1,704,557 - - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 463,473 (14,266) 449,207 - - - 
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