
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 







บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 239,417 181,820 72,731 28,302 

ลูกหน้ีการคา้ 5 684,952 755,770 300,104 325,243 

รายไดค้า้งรับ 175,267 106,918 37,036 25,899 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 342 727 327,883 376,544 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  137,000 128,000 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                  -                  72,000 60,000 

สินคา้คงเหลือ   234,788 248,423 81,841 101,096 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 178,735 319,177 104,644 223,158 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,513,501 1,612,835 1,133,239 1,268,242

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 6 26,509 26,531 741,900 678,026 

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 951 951 951 951 

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 22,409 19,561 22,409 19,561 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  104,000 131,000 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,951,190 1,711,610 492,320 453,817 

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 102,504 107,435 57,834 61,947 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 2,504 2,500 -                  -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 251,880 235,389 177,680 179,022 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,393,947 2,139,977 1,633,094 1,560,324

รวมสินทรัพย์ 3,907,448 3,752,812 2,766,333 2,828,566

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 850,873 762,580 772,102 687,425 

เจา้หน้ีการคา้ 8 181,706 167,572 220,920 304,340 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 328,334 338,337 229,100 221,000 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 30,662              30,034 587 486 

เจา้หน้ีอ่ืน 3 130,000                      -           -           -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 221,800            229,913 112,159 129,817            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,505 8,082           -           -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 273,749 324,145 147,036 174,834 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 2,026,629 1,860,663 1,481,904 1,517,902 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 270,882 338,337 226,395 287,126 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 29,070 36,813 261 502 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9 98,757 95,854 27,386 29,771 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 137,496 120,566 117,136 119,367 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 536,205 591,570 371,178 436,766 

รวมหนี้สิน 2,562,834 2,452,233 1,853,082 1,954,668 

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พนับาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

   ทุนเรือนหุ้น
      ทุนจดทะเบียน 13 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

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

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 4 4 4 4 

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 75,584 75,591           -           -

   ขาดทุนสะสม (591,692) (630,162) (739,954) (776,459)           

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 5,461 2,613 5,461 2,613 

รวมส่วนของบริษัท 1,137,097 1,095,786 913,251 873,898 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 207,517 204,793           -           -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,344,614 1,300,579 913,251 873,898 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,907,448 3,752,812 2,766,333 2,828,566 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 10 737,549 621,030 253,601 242,670 

รายไดค่้าเช่าและบริการ 24,309 24,520 113 64 

รายไดจ้ากการลงทุน 4 684 202 6,350 7,468 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 3 1,980           -           -           -

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           -           - 32,624           -

รายไดอ่ื้น 4 11,985 16,320 9,451                22,349              

รวมรายได้ 776,507 662,072 302,139 272,551 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 4 466,031 367,364 113,251 89,055 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 58,746 54,434 19,638 37,071 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 133,046            126,098            92,656 87,195 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 31,986              31,638              15,955 16,868              

ตน้ทุนทางการเงิน 30,245 29,244 24,134 22,764 

รวมค่าใช้จ่าย 720,054 608,778 265,634 252,953 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน

   - การบัญชีด้านผู้ลงทุน

   บริษทัร่วม (22) 228           -           -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 56,431 53,522 36,505 19,598 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,832) (21,799)           -           -

กําไรสําหรับงวด 47,599 31,723 36,505 19,598 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ

2,848 6,538 2,848 6,538 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 50,447 38,261 39,353 26,136 

งบการเงนิรวม

(พนับาท)

   เงินลงทุนเผือ่ขาย

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 11 38,470 18,694 36,505 19,598 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,129 13,029           - -                    
กําไรสําหรับงวด 47,599 31,723 36,505 19,598 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41,318 25,232 39,353 26,136 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,129 13,029           - -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 50,447              38,261              39,353 26,136 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 11 0.02 0.01 0.02 0.01 

(พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงในมูลค่า รวมส่วน ส่วนของส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้สามญั ยตุิธรรมของเงินลงทุน ของผูถ้ือหุน้ ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ของบริษทัยอ่ย ขาดทุนสะสม เผือ่ขาย ของบริษทั อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 1,647,740 4 75,941 (734,436) (1,357) 987,892 177,800 1,165,692

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดย

-              -               -                 215 -                      215             19,111 19,326
รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -              -               -                 215 -                      215             19,111 19,326

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -              -               -                 18,694 -                      18,694 13,029 31,723
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -              -               -                 -            6,538 6,538 -               6,538
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -               -                 18,694 6,538 25,232 13,029 38,261

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2554 1,647,740 4 75,941 (715,527) 5,181 1,013,339 209,940 1,223,279

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

(พนับาท)

      อาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงในมูลค่า รวมส่วน ส่วนของส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้สามญั ยตุิธรรมของเงินลงทุน ของผูถ้ือหุน้ ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ของบริษทัยอ่ย ขาดทุนสะสม เผือ่ขาย ของบริษทั อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 1,647,740 4 75,591 (630,162) 2,613 1,095,786 204,793 1,300,579

รายการกบัผู้ถอืหุ้นของทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

      อาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -              -               (7)                   -            -                      (7)               -6,405 -6,412
รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -              -               (7)                   -            -                      (7)               (6,405)          -6,412

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -              -               -                 38,470 -                      38,470 9,129 47,599
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -              -               -                 -            2,848 2,848 -               2,848
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -               -                 38,470 2,848 41,318 9,129 50,447

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 1,647,740 4 75,584 (591,692) 5,461 1,137,097 207,517 1,344,614

   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ
ทุนเรือนหุน้ เปลี่ยนแปลงในมลูค่า
ที่ออกและ ส่วนเกิน ยตุิธรรมของเงินลงทุน รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ขาดทุนสะสม เผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 1,647,740 4 (815,645) (1,357) 830,742

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -                -                19,598 -                           19,598
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                  6,538 6,538
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                19,598 6,538 26,136

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2554 1,647,740 4 (796,047) 5,181 856,878

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



บริษทั เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ
ทุนเรือนหุน้ เปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ที่ออกและ ส่วนเกิน ยตุิธรรมของเงินลงทุน รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ขาดทุนสะสม เผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 1,647,740 4 (776,459) 2,613 873,898

รายการกับผู้ถือหุ้นของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -                 -                 36,505 -                           36,505
   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                 -                 -                   2,848 2,848
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 36,505 2,848 39,353

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 1,647,740 4 (739,954) 5,461 913,251

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 47,599 31,723 36,505 19,598 
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 48,021 44,419 6,886 7,897 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 13,111 8,430 5,295 4,566 
รายไดจ้ากการลงทุน (684)                  (202)                  (6,350) (7,468)
ตน้ทุนทางการเงิน 30,245 29,244 24,134 22,764 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 328 (426) 13 (870)
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

          -           - (32,624)           -
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (1,242) (966)           -           -
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (1,980)           -           -           -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 645 4,063 520 4,246 
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 22 (228)           -           -
ภาษีเงินได้ 8,832 21,799           -           -

144,897            137,856            34,379              50,733              

ลูกหน้ีการคา้ 70,897 155,624 25,126 132,708 
รายไดค้า้งรับ (68,349) (37,594) (11,137) (4,008)
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 656 431 63,505 (74,827)
สินคา้คงเหลือ 15,225 21,686 19,255 23,625 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 142,175 (14,456) 103,338 4,144 
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (4)           -           -           -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (15,794) (24,059) 1,184 (27,061)
เจา้หน้ีการคา้ 13,713 13,469 (83,420) 22,899 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (122,278) (6,908) (47,822) (8,762)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,903 2,447 (2,385) 850 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (440) 115           - 825 
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 183,601 248,611 102,023 121,126 
จ่ายภาษีเงินได้ (7,409) (7,326)           -           -

176,192            241,285            102,023            121,126            

   ในบริษทัยอ่ย

 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

(พนับาท)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 684                   202                   6,350 7,468 

เงินลงทุนชัว่คราว           - (12,000)           -           -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -           - (14,000)                       -

          -           - 5,000 10,000 

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -           - 15,000              15,000              

เงินจ่ายสุทธิเพือ่ซ้ือบริษทัยอ่ย           -           - (31,250) (10,936)

ขายอุปกรณ์ 1,991                1,865                650 1,160 

ซ้ืออุปกรณ์ (90,579) (31,222) (46,559) (7,190)

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,669) (15,866) (693) (5,215)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (95,573)             (57,021)             (65,502)             10,287              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (26,511) (25,458) (20,382) (19,127)

88,293 (63,491) 84,677 (56,810)

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (7,115) (6,172) (157) (34)

          - 2,500                          -           -

(78,825)             (75,004)             (54,000) (48,300)

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน (2,230)               (4,116)               (2,230)               (4,116)               

(26,388)             (171,741)           7,908                (128,387)           

54,231              12,523              44,429              3,026                

181,820            124,175            28,302 41,206 

   ระหว่างงวด 3,366                          -           -           -
239,417            136,698            72,731              44,232              

   จากสถาบนัการเงิน

 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบญั 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
4 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8 เจา้หน้ีการคา้ 
9 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
10 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
11 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
12 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป  
 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์และใหบ้ริการโฆษณาและขอ้มูลข่าวสาร 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและกิจการควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 
  ประเทศ  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2555  2554 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
   (มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทศัน์
และรายการวทิย ุและ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่น
ส่ือโทรทศัน์ วทิยแุละ
ส่ือรูปแบบใหม่ 

ประเทศไทย 61.99 61.99 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
   จาํกดั (มหาชน) 

นาํเขา้ ผลิตและจาํหน่าย
ส่ือส่ิงพิมพ ์

ประเทศไทย 78.46 78.46 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพิมพฉ์บบั
ภาษาองักฤษและ      
ส่ือโฆษณา 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั จดัส่งส่ิงพิมพ ์ ประเทศไทย 99.99 99.99 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ประเทศ  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2555  2554 
      
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั ผลิตและจดัจาํหน่าย

หนงัสือพิมพ ์และ      
ส่ือโฆษณา 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพิมพ ์            
ส่ือโฆษณาและ   
ส่ือการศึกษา 

ประเทศไทย 99.97 99.97 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ส่ิงพิมพ ์ ประเทศไทย 99.94 99.94 
บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั บริการดา้นการศึกษา ประเทศไทย 90.00 55.00 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นการพิมพ ์ ประเทศไทย 84.50 84.50 
     

บริษทัย่อยทางอ้อม     
มหาวทิยาลยัเนชัน่ การศึกษา ประเทศไทย 90.00 - 
บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั บริการดา้นการพิมพ ์ ประเทศไทย 84.49 84.49 
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์ ประเทศไทย 78.45 78.45 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั จาํหน่ายสินคา้และ

บริการทางอินเตอร์เน็ต 
ประเทศไทย 78.45 78.45 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั ส่ือโฆษณา ประเทศไทย 61.98 - 
     

กจิการที่ควบคมุร่วมกนัทางอ้อม     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์ ประเทศไทย 39.22 39.22 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง         
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554           
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

 (ข) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อให้
แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 (ค) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ    
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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การใชว้ิจารณญาณสาํหรับการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงินระหวา่งกาลมีดงัต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9  การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้
 

3 การได้มาซ่ึงบริษทัย่อยทางอ้อม 
 
เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั”) ไดท้าํสัญญาโอนสิทธิการรับใบอนุญาต
จดัตั้งมหาวิทยาลยัเนชัน่กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 155 ลา้นบาท โดยชาํระเป็นเงินสด ณ วนัทาํ
สญัญาจาํนวน 25 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 130 ลา้นบาท จะชาํระภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
 
ดงันั้น ในไตรมาสแรกของปี 2555 กลุ่มบริษทัไดน้าํงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และงบกาํไร
ขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ของมหาวิทยาลยัเนชัน่        
มาจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเร่ิมมีอาํนาจควบคุมในการกาํหนดนโยบายทางการเงิน
และการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 
 
มหาวิทยาลยัท่ีซ้ือมามีรายไดร้วมเป็นจาํนวน 1.74 ลา้นบาท และมีขาดทุนสุทธิเป็นจาํนวน 6.82 ลา้นบาท รวมอยูใ่น         
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2555         
ถา้การซ้ือกิจการดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 รายไดร้วมและขาดทุนสุทธิของมหาวิทยาลยัท่ีถูกซ้ือท่ี
จะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 จาํนวน 8 ลา้นบาท             
และ 22.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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สินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 
 
 ยอดตามบญัชี    มูลค่าทีรั่บรู้ 
 ณ วนัที ่    ณ วนัที ่
 29 กมุภาพนัธ์   ปรับปรุงมูลค่า  29 กมุภาพนัธ์  
 2555  ยุตธิรรม  2555 
 (พันบาท) 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 3,366 - 3,366 
ลูกหน้ีการคา้ 407 - 407 
สินคา้คงเหลือ 347 - 347 
ลูกหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 271 - 271 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,064 - 2,064 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 83,451 141,207 224,658 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23 - 23 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 855 - 855 
เจา้หน้ีการคา้ (420) - (420) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (54,991) - (54,991) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (19,600) - (19,600) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิทีร่ะบุได้ 15,773 141,207 156,980 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย   155,000 
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ   1,980 
 

4 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
  

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั      
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 
 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่   
จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ  61.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล                   
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัทถือหุ้น ร้อยละ  78 .46  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 
  

ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ  99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ  99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ  99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 
 

ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ  99.97  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ  99.94  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ไทย เ ป็ น บ ริ ษัท ย่ อ ย  บ ริ ษัท ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ 90  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ  84.50  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั ไทย เ ป็ นบ ริษัท ท่ีบ ริ ษัท  เ นชั่น  บรอดแคส ต้ิ ง  
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  
เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99  และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  
เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.98 และมีกรรมการร่วมกนั 
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 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั 

ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีควบคุมร่วมกัน ท่ีบริษัท  เนชั่น 
อิน เตอ ร์ เนชั่นแนล  เอ็ด ดู เทนเมนท์  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไทย เ ป็นมหาวิทยาลัย ท่ีบ ริษัท  เนชั่น  ยู  จํากัด  
รับโอนใบอนุญาต 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วิส จาํกดั 

ไทย เป็นบริษัทร่วม  บริษัทถือหุ้นร้อยละ  45 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทย พอร์ทลั จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัท  คมชัด ลึก  มี เ ดี ย  จํากัด  
ถือหุน้ร้อยละ 19 

บริษทั เนชัน่ พรอพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 18   
บริษทั มีเดีย แมก็เน็ท จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 8.6 
บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั 
  

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด  ถือหุ้นร้อยละ  99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกัน (เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการชําระ
บญัชี) 

บริษทั เนชัน่ ทัว่ไทย จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 19 
(เลิกกิจการและอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี)   

บริษทั เนชัน่ พร้ินตต้ิ์ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 19 
(เลิกกิจการและอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี)   

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  
ขายสินคา้ การใหบ้ริการและอ่ืน ๆ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไป 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย อตัราตน้ทุนปันส่วนตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและ             

ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มื อตัราคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 สรุปได้
ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ - - 181,063 67,001 
รายไดจ้ากการลงทุน - - 6,191 7,451 
รายไดอ่ื้น - - 4,708 45,403 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย - - 15,252 - 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 38,217 18,252 - 130 
รายไดจ้ากการลงทุน 926 - - - 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย 1,170 957 - 732 

     
บริษทัร่วม 
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,080 1,091 31 31 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ - 219 - 176 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 756 750 - - 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
   (มหาชน) - - 30 - 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล      
   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) - - 3,692 420 
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 4,219 4,221 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 5,959 - 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั - - 49,949 46,740 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั - - 19,861 5,608 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 8,034 5,726 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - - - 1 
     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 65,081 56,566  - - 
      
บริษทัร่วม      
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส      
   จาํกดั 364 275  - - 
        



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่แนล     
   (ประเทศไทย) จาํกดั - 34,505 - 15,587 
บริษทั มีเดีย พลัซ์ จาํกดั - 3,873 - 3,873 
อ่ืนๆ 6,280 6,250 6,211 6,211 
 71,725 101,469 97,955 88,387 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,280)      (40,824) (6,211) (25,082) 
สุทธิ 65,445 60,645 91,744 63,305 

 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ          
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม - -  -  - 

 
ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) - - 9,533 10,430 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล      
   เอด็ดูเทนเมนทจ์าํกดั (มหาชน)  - - 5,132 5,492 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 360 330 
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 3,024 2,827 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 61,935 59,527 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - - 70,256 67,762 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 4,298 9,346 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั - - 80,670 156,623 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั - - 63,066 62,154 
บริษทั เอน็ คูปอง จาํกดั - - 57 760 
บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั - - 119 - 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ - - 28,426 - 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 670 562 
     
บริษทัร่วม     
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส 11 11 11 11 
   จาํกดั    
    
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ไทย พอร์ทลั จาํกดั 17,345 17,345 - - 
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส     
   อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั - 13,434 - 13,278 
บริษทั มีเดีย พลัซ์ จาํกดั - 1,623 - 1,567 
อ่ืน ๆ 3,107 3,502 3,099 3,493 
 20,463 35,915 330,656 394,162 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (20,121) (35,188) (2,773) (17,618) 
สุทธิ 342 727 327,883 376,544 

     



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555 2554 2555 2554 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ      
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม - - - - 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที ่ อตัราดอกเบีย้ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   เกีย่วข้องกนั 2555  2554 2555  2554  2555  2554 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย           
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั  6.52 - 6.66  5.83 - 6.70 -  -  6,000  3,000 
บริษทั ดบับลิวพีเอส            
   (ประเทศไทย) จาํกดั  6.52 - 6.66  5.83 - 6.70 -  -  131,000  125,000 
    -  -  137,000  128,000 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    - - - - 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ - - 137,000 128,000 

 
 2555 2554 2555 2554 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ     
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม - - - - 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2555 และ 2554 มีดงัน้ี   
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 128,000 185,000 
เพิ่มข้ึน - - 14,000 - 
ลดลง - - (5,000) (10,000) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม - - 137,000 175,000 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที ่ อตัราดอกเบีย้ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   เกีย่วข้องกนั 2555  2554 2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย           
ส่วนทีค่รบกาํหนดภายในหน่ึงปี        
บริษทั ดบับลิว พีเอส         
   (ประเทศไทย) จาํกดั 8.79 - 8.85  7.79 - 8.85 - - 72,000  60,000 
         

ส่วนทีเ่กนิหน่ึงปี         
บริษทั ดบับลิว พีเอส         
   (ประเทศไทย) จาํกดั 8.79 - 8.85  7.79 - 8.85 - - 104,000  131,000 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่         
   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    - - 176,000  191,000 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 191,000  251,000 
เพิ่มข้ึน - - -  - 
ลดลง - - (15,000)  (15,000) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม - - 176,000  236,000 

 
    

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
    (มหาชน) - - 503 1,494 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั     
   (มหาชน) - - 2,231 3,215 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 320 320 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 5,202 3,586 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - - 584 - 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 42,503 42,481 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั - - 60,167 66,451 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั - - 70,717 154,226 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - - - 845 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 61 92 
     

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่แนล     
   (ประเทศไทย) จาํกดั - 2,356 - 2,343 
รวม -      2,356 182,288 275,053 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
   (มหาชน) - - 397 54 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั     
   (มหาชน) - - 892 575 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 935 1,145 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - - 405 404 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 2,466 237 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั - - 27,793 29,971 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั - - 7,225 2,003 
บริษทั  เอน็ คูปอง จาํกดั  - - 2,547 2,119 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ - - 11 - 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 46 511 
        

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม     
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 13  4 - 4 
      
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      
อ่ืน ๆ 100  89 18 18 
รวม 113  93 42,735 37,041 

 
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
ขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินกูย้ืมโดยขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกู้ยืมดงักล่าวออกไปอีก 7 เดือน จากเดิมท่ี
กาํหนดใหช้าํระคืนภายในเดือนธนัวาคม 2553 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2554  
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษทัได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นคร้ังท่ี 2       
กบับริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั”) โดยบริษทัยินยอมให้บริษทัยอ่ยทางออ้ม
ดงักล่าวเปล่ียนแปลงคู่สัญญาเงินกูย้ืมมาเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั”) 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป โดย ณ วนัทาํบนัทึกขอ้ตกลง บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน
จาํนวน 130 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั 
 
 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะยาว 
 
เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส    
(ประเทศไทย) จาํกดั”) จาํนวน 288 ลา้นบาท และแปลงเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 62 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืระยะยาว 
รวมเป็นเงินกูย้มืระยะยาวทั้งส้ิน 350 ลา้นบาท เงินกูย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของธนาคารในประเทศสองแห่ง 
บวกตน้ทุนการไดม้าของเงินกูย้มื 
 
เงินให้กูย้ืมดงักล่าวกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนไม่ตํ่ากว่างวดละ 9 ลา้นบาทในวนัท่ี 25 ของเดือน โดยจ่ายชาํระ        
งวดแรกเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2554 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงสญัญาเงินกูย้มืกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั 
ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั”) โดยบริษทัยนิยอมใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวชาํระคืนเงินกูย้มืตั้งแต่เดือนมกราคม 
2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 เป็นรายเดือนไม่ตํ่ากวา่งวดละ 5 ลา้นบาท และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป
ใหช้าํระคืนเงินกูย้มืเป็นรายเดือนไม่ตํ่ากวา่งวดละ 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 

 

5 ลูกหนีก้ารค้า 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    4 71,725 101,469 97,955 88,387 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  768,824 810,703 293,220 329,161 
รวม  840,549 912,172 391,175 417,548 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (129,162) (129,446) (75,238) (75,523) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน  (26,435) (26,956) (15,833) (16,782) 
สุทธิ  684,952 755,770 300,104 325,243 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)     
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 328 (426) 13 (686) 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 65,444 58,177 71,551 31,615 
เกินกาํหนดชาํระ :     
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน - 528 13,771 24,676 

     6 - 12 เดือน - 1,670 2,201 4,908 
     มากกวา่ 12  เดือน 6,281 41,094 10,432 27,188 
 71,725 101,469 97,955 88,387 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,280) (40,824) (6,211) (25,082) 

ค่าเผือ่สินคา้รับคืน - - - - 
 65,445 60,645 91,744 63,305 

บุคคลหรือกจิการอืน่ ๆ 
    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 507,035 566,684 163,616 220,535 
เกินกาํหนดชาํระ :     
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน 131,490 133,778 62,990 58,511 
   6 - 12 เดือน 14,993 29,020 6,743 10,261 
   มากกวา่ 12  เดือน 115,306 81,221 59,871 39,854 
 768,824 810,703 293,220 329,161 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (122,882) (88,622) (69,027) (50,441) 
       ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (26,435) (26,956) (15,833) (16,782) 
 619,507 695,125 208,360 261,938 
สุทธิ 684,952 755,770 300,104 325,243 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 90 วนั 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6         เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 26,531 26,599 678,026 617,860 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธี     
   ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (22) 228 - - 
ซ้ือเงินลงทุน - - 31,250 10,936 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     
   ในบริษทัยอ่ย - - 32,624 - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 26,509 26,827 741,900 628,796 

 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั ไดมี้มติพิเศษใหล้ดทุนของ
บริษทัย่อยดงักล่าวจากเดิม 100 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น 10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 25 ลา้นบาท                 
(แบ่งออกเป็น 2.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนลดทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 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 (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 
13.75 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเรียกชาํระค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 
 
ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เพิ่มอีก
เป็นจาํนวน 0.7 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วของบริษทัย่อยดังกล่าว)               
ในราคารวมทั้งส้ินประมาณ 4.06 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 78.46 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชั่น บรอดแคสต้ิง              
คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)”) มีมติให้จดทะเบียนจัดตั้ งบริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกัด ทุนจดทะเบียน 20               
ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยเรียกชาํระค่าหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2555 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 10 และ 20 กุมภาพนัธ์ 2555 
คณะกรรมการมีมติใหช้าํระค่าหุน้เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 50 จากเดิม 25 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุน้ละ 5 บาท) เป็น 50 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) นอกจากน้ียงัมีมติใหซ้ื้อหุน้
จาํนวนร้อยละ 35 จากผูถื้อหุน้เดิม มีผลทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้เพิ่มจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 90 รวมเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554        
มีดงันี้ 

 งบการเงนิรวม 

 สดัส่วนความเป็น          ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับ 

 เจา้ของ    ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  ส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
 31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 
 มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  มีนาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม   
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่                
   อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ               
   จาํกดั 45.00 45.00 4,000 4,000 1,800 1,800 26,509 26,531 - - 26,509 26,531 - - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
         ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

               (ร้อยละ)                                                                                                                                       (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง              
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 61.99 61.99  173,438 173,438 113,942 113,942 - - 113,942 113,942 - - 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล               
   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 78.46 78.46  85,000 85,000 70,060 70,060 - - 70,060 70,060 - - 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั  99.99 99.99  25,000 25,000 99,990 99,990 96,392 96,392 3,598 3,598 - - 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 99.99 99.99  50,000 50,000 50,000 50,000 40,000 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 เนชัน่ ย ูจาํกดั 90.00  55.00  50,000  25,000  45,000  13,750  - -  45,000  13,750  -  - 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 84.50 84.50  500,000 500,000 422,500 422,500 - 62,624 422,500 359,876 - - 
             

บริษทัร่วม             
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่               
   เซอร์วสิ จาํกดั 45.00 45.00 4,000 4,000 1,800 1,800 - - 1,800 1,800 - - 
รวม     879,292 848,042 137,392 170,016 741,900 678,026 - - 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   
  

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554           
มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ   และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 136,376 -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุง 69,456 -  -  - 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า 22,726 457  285  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 7 847  305  4,936 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 41,937 336  29,166  813 
ยานพาหนะ 2,184 103  514  179 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 17,551 893  952  - 
รวม 290,237 2,636  31,222  5,928 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ   และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 69  -  -  - 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า 22,566  -  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  826  -  4,936 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 7,669  241  7,190  397 
ยานพาหนะ 255  103  -  73 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 16,000  -  -  - 
รวม 46,559  1,170  7,190  5,406 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8         เจ้าหนีก้ารค้า 
  

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ  2555  2554  2555  2554 
   (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  - 2,356 182,288 275,053 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ   181,706 165,216 38,632 29,287 
รวม   181,706 167,572 220,920 304,340 

 
9 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 98,757 95,854  27,386  29,771 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ       
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,903 2,447  833  850 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกบนัทึกภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงทั้งหมด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นเงิน
รวม 85.06 ลา้นบาทสาํหรับกลุ่มบริษทัและ 26.37 ลา้นบาท สาํหรับบริษทั ทั้งน้ีไดมี้การปรับปรุงกาํไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 แลว้ 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ         
   วนัท่ี 1 มกราคม 95,854  85,057  29,771  26,371 
รับเขา้ (โอนออก) -  -  (3,218)  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 2,903  2,447  833  850 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ        
   วนัที ่31 มีนาคม 98,757  87,504  27,386  27,221 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,793  1,548  522  540 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,110  899  311  310 
รวม 2,903  2,447  833  850 

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,367  1,167  150  151 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,536  1,280  683  699 
รวม 2,903  2,447  833  850 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย           
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.9 - 4.7  4.7  3.9 - 4.7  4.7 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 
 

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 
ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

    สื่อการศึกษาและ  สื่อกระจายภาพและ     

ส่วนงานทางธุรกจิ สิ่งพมิพ์และโฆษณา บริการด้านการพมิพ์  บนัเทงิ  เสียงและสื่อสมยัใหม่  อืน่ ๆ   รวม 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด                      

   วันที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 477,442  395,585  32,788  26,462  44,571  30,968  163,785  146,467  18,963  21,548  737,549  621,030 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 300,710  362,058  105,726  110,190  39,542  34,905  699  9,698  43,256  43,157  489,933  560,008 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน                        
   ก่อนหกัภาษี 54,063  (8,664)  22,207  16,302  10,711  10,745  14,375  33,037  (10,314)  (293)  91,042  51,127 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน                        
   ที่รายงาน 1,642,860  1,257,041  1,179,805  1,444,779  329,352  347,911  492,602  506,677  262,829  89,217  3,907,448  3,645,625 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 ส่วนงานธุรกจิ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554 
 (พันบาท) 
กาํไรรวมตามส่วนงานท่ีรายงาน 91,042  51,127 
ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน (43,740)  (10,634) 
ส่วนแบ่งกาํไรของส่วนของผูถื้อหุน้ของผูล้งทุน 9,129  13,029 
กาํไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 56,431  53,522 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเกณฑก์ารจาํแนกส่วนงานหรือเกณฑก์ารวดัค่าผลกาํไร
หรือขาดทุนตามส่วนงาน 
 

11 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด ตามการเปล่ียนแปลง
ของจํานวนหุ้นสามัญ  เสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดข้ึนตั้ งแต่ว ันเร่ิมต้นของปีแรกท่ีเสนอรายงานจํานวน 
1,647,740,300 หุน้ 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั     
   (ขั้นพืน้ฐาน) 38,470 18,694 36,505 19,598 

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

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.02 0.01 0.02 0.01 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน     

   ทีย่กเลกิไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี 68,076 49,630 18,071 5,346 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 185,406 146,201 30,687 - 
หลงัจากหา้ปี 64,973 72,789 - - 
รวม 318,455 268,620 48,758 5,346 

     

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 24,236 36,991 18,953 36,991 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 24,236 36,991 18,953 36,991 
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย     
   กบัสถาบนัการเงิน - - 130,000 130,000 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 24,275 25,248 14,623 11,319 
รวม 72,747 99,230 182,529 215,301 

 
ก) บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสาํนกังานรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทัในประเทศแห่ง

หน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะส้ินสุดในเวลาท่ีแตกต่างกนัจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 
 
ข) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือข่าวกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

1 มิถุนายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริการเก่ียวกบัการบริการส่งสัญญาณโทรทศัน์ข้ึนสู่ดาวเทียมกบับริษทั     
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 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามลาํดบั 

 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมสามัญประจําปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  (“บริษัท  เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล                    
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรสาํหรับปี 2554 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 12.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรับปี 2554 
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 51.72 ลา้นบาท  

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 
ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจํานวน 2,500,000,000 บาท เป็นจํานวน 1,647,740,300 บาท             

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,647,740,300 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได ้ 
นาํออกจาํหน่าย จาํนวน 852,259,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทั้งน้ี บริษทัอยู่ในระหว่างการจดทะเบียน        
การลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์
 

ข) การโอนทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 4,136 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม  
 
ค) การลดมูลค่าหุน้ของบริษทัจาํนวน 774,437,941 บาท จากจาํนวน 1,647,740,300 บาท เป็น 873,302,359 บาท 

เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั โดยมูลค่าหุน้ลดลงจากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.53 บาท  
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 30 
เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสําหรับปี 2554 เป็นเงินปันผลในอตัรา       
หุน้ละ 30 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัจาํนวน 0.25 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 7.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะ
จ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2555 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 10.41 ลา้นบาท 
 

 
 


