
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั เนช่ัน มลัติมีเดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 







บริษทั เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กนัยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149,714 181,820 17,471 28,302 

ลูกหน้ีการคา้ 5 757,971 755,770 278,414 325,243 

รายไดค้า้งรับ 145,189 106,918 83,398 25,899 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,087 727 323,784 376,544 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  123,000 128,000 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                  -                  96,000 60,000 

สินคา้คงเหลือ   232,718 248,423 66,885 101,096 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 190,995 319,177 75,509 223,158 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,478,674 1,612,835 1,064,461 1,268,242

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 6 26,493 26,531 741,900 678,026 

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  951 -                  951 

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 23,956 19,561 23,956 19,561 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  50,000 131,000 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,996,014 1,711,610 530,662 453,817 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 38,000 36,000 38,000 36,000 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 106,989 107,435 49,451 61,947 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 3,719 2,500 -                  -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 301,131 235,389 211,929 179,022 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,496,302 2,139,977 1,645,898 1,560,324

รวมสินทรัพย์ 3,974,976 3,752,812 2,710,359 2,828,566

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กนัยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 933,156 762,580 864,508 687,425 

เจา้หน้ีการคา้ 8 180,974 167,572 226,786 304,340 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 331,120 338,337 276,630 221,000 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 34,079              30,034 2,959 486 

เจา้หน้ีอ่ืน 3 130,000                      -           -           -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 234,663            229,913 79,039 129,817            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 806 8,082           -           -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 344,438 324,145 92,975 174,834 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,189,236 1,860,663 1,542,897 1,517,902 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 79,181 338,337 50,881 287,126 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 21,879 36,813 9,025 502 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9 89,764 95,854 19,919 29,771 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 140,030 120,566 118,124 119,367 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 330,854 591,570 197,949 436,766 

รวมหนีสิ้น 2,520,090 2,452,233 1,740,846 1,954,668 

(พันบาท)

บริษทั เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กนัยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

   ทุนเรือนหุน้
      ทุนจดทะเบียน 10 873,302 2,500,000 873,302 2,500,000 

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 873,302 1,647,740 873,302 1,647,740 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                  4 -                  4 

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 77,185 75,591 -                  -                  

   กาํไร (ขาดทุน) สะสม 281,206 (630,162) 89,070 (776,459)           

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7,141 2,613 7,141 2,613 

รวมส่วนของบริษัท 1,238,834 1,095,786 969,513 873,898 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 216,052 204,793 -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,454,886 1,300,579 969,513 873,898 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,974,976 3,752,812 2,710,359 2,828,566 

งบการเงนิรวม

บริษทั เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 744,064 649,644 217,106              256,387 

รายไดค่้าเช่าและบริการ 21,989 24,141 574 39 

รายไดจ้ากการลงทุน 4 532 566 11,880 18,027 

รายไดอ่ื้น 4 19,247 12,519 12,461              23,816              

รวมรายได้ 785,832 686,870 242,021 298,269 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 472,235 428,786 95,263 149,494 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 67,127 90,102 21,660 48,289 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 125,140            32,215              73,229              64,222 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 28,688              31,464              13,070              16,657              

ตน้ทุนทางการเงิน 26,385 33,056 21,649 24,762 

รวมค่าใช้จ่าย 719,575 615,623 224,871 303,424 

ส่วนแบ่งกาํไรในตราสารทุน

   - การบัญชีด้านผู้ลงทุน

   บริษทัร่วม 41 47          -          -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 66,298 71,294 17,150 (5,155)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (6,806) (23,032)          -          -

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 59,492 48,262 17,150 (5,155)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ

3,296 1,320 3,296 1,320 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 62,788 49,582 20,446 (3,835)

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

   ของเงินลงทุนเผื่อขาย

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12 51,959 35,197 17,150 (5,155)

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,533 13,065                -                -
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 59,492 48,262 17,150 (5,155)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 55,255 36,517 20,446 (3,835)

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,533 13,065                -                -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 62,788              49,582              20,446 (3,835)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 12 0.03 0.02 0.01 (0.01)

บริษทั เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 2,169,789 1,918,377 689,077 727,470 

รายไดค่้าเช่าและบริการ 69,479 71,746 768 169 

รายไดจ้ากการลงทุน 4 2,347 2,355 48,305 58,084 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 3 1,980                           -            -            -

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย            -            - 32,624                         -

รายไดอ่ื้น 4 47,132 39,710 32,790              73,892              

รวมรายได้ 2,290,727 2,032,188 803,564 859,615 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 1,359,626 1,202,400 302,475 351,509 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 187,987 197,306 55,599 133,606 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 380,753            270,362            244,235            215,434 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 88,010              94,678              42,077              50,192              

ตน้ทุนทางการเงิน 84,411 92,443 68,091 70,517 

รวมค่าใช้จ่าย 2,100,787 1,857,189 712,477 821,258 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน

   - การบัญชีด้านผู้ลงทุน

   บริษทัร่วม (38) 127            -            -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 189,902 175,126 91,087 38,357 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (25,130) (65,701)            -            -

กาํไรสําหรับงวด 164,772 109,425 91,087 38,357 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ

4,528 4,987 4,528 4,987 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 169,300 114,412 95,615 43,344 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

บริษทั เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

   ของเงินลงทุนเผื่อขาย

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกาํไร

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12 136,926 71,946 91,087 38,357 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 27,846 37,479            -            -
กาํไรสําหรับงวด 164,772 109,425 91,087 38,357 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 141,454 76,933 95,615 43,344 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 27,846 37,479            - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 169,300            114,412            95,615 43,344 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 12 0.08 0.04 0.06 0.02 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

บริษทั เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงในมูลค่า รวมส่วน ส่วนของส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้สามญั ยตุิธรรมของเงินลงทุน ของผูถ้ือหุน้ ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ของบริษทัยอ่ย ขาดทุนสะสม เผื่อขาย 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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

      อาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -             -              178               (3)                 -                      175            (756)            (581)           

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -              178               (3)                 -                      175            (756)            (581)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -             -              -                71,946 -                      71,946       37,479         109,425     
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -             -              -                -               4,987                  4,987         -              4,987         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -              -                71,946          4,987                  76,933       37,479         114,412     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 1,647,740 4 76,119 (662,493) 3,630 1,065,000 214,523 1,279,523

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

(พันบาท)

   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดย

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงในมูลค่า รวมส่วน ส่วนของส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้สามญั กาํไร ยตุิธรรมของเงินลงทุน ของผูถ้ือหุน้ ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) สะสม เผื่อขาย 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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   ลดมูลค่าหุน้สามญั 10 (774,438) (4) -                774,442 -                      -             -              -             

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น (774,438) (4) -                774,442 -                      -             -              -             

   การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -             -              1,594            -               -                      1,594         (16,587)       (14,993)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -              1,594            -               -                      1,594         (16,587)       (14,993)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -             -              -                136,926 -                      136,926      27,846         164,772     
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -             -              -                -               4,528                  4,528         -              4,528         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -              -                136,926        4,528                  141,454      27,846         169,300     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 873,302 -              77,185 281,206 7,141 1,238,834 216,052 1,454,886

   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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 2554 1,647,740 4 (815,645) (1,357) 830,742
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน               -             - 38,357                        - 38,357
   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น               -             -             - 4,987 4,987
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด               -             - 38,357             4,987                        43,344           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2554 1,647,740 4 (777,288) 3,630 874,086

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ
ทุนเรือนหุน้ เปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ที่ออกและ ส่วนเกิน กาํไร ยตุิธรรมของเงินลงทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั (ขาดทุน) สะสม เผื่อขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 1,647,740 4 (776,459) 2,613 873,898
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   ลดมูลค่าหุน้สามญั 10 (774,438) (4) 774,442 -                           -                 
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น (774,438) (4) 774,442 -                           -                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน               -             - 91,087                        - 91,087           
   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น               -             -             - 4,528 4,528             
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด               -             - 91,087             4,528                        95,615           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2555 873,302             - 89,070 7,141 969,513

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 164,772 109,425 91,087 38,357 

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 154,259 112,626 23,307 20,689 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 40,845 29,954 15,916 14,177 

รายไดจ้ากการลงทุน (2,347)             (2,355)             (48,305) (58,084)

9,152 8,441 2,500 2,550 

ตน้ทุนทางการเงิน 84,411 92,443 68,091 70,517 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 2,052 4,636 88 2,952 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

   ในบริษทัยอ่ย               -               - (32,624)               -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาว

   ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน 1,939               - 1,939               -

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน

   ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน (2,000)               - (2,000)               -

กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (5,691) (4,836)               -               -

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (1,980)               -               -               -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 74               - 74               -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,424 2,621 1,459 2,798 

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 38 (127)               -               -

ภาษีเงินได้ 25,130 65,701               -               -

474,078           418,529           121,532           93,956             

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

2555 2554 2555 2554

ลูกหน้ีการคา้ (4,276) 77,227 46,311 140,257 
รายไดค้า้งรับ (38,271) 22,479 (57,499) 45,100 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,089) 279 68,102 (51,398)
สินคา้คงเหลือ 21,744 (13,970) 34,211 5,742 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 129,447 (132,859) 132,005 (109,907)
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (1,219)           -               -               -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (65,362) (44,252) (33,382) (32,446)
เจา้หน้ีการคา้ 12,982 17,716 (77,554) 47,113 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (41,636) 121,437 (143,722) (17,753)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (15,242)           - (9,134)               -
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,094 564 987                  881                  
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 473,250           467,150           81,857             121,545           
จ่ายภาษีเงินได้ (32,406) (42,081)               -           -

440,844           425,069           81,857             121,545           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 2,035               1,588               17,587 21,870 
รับเงินปันผล 312                  767                  30,718 36,214 
เงินลงทุนชัว่คราว           - 52,030                           -           -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -           - (14,000)           -

          -           - 19,000 53,500 
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -           - 45,000             45,000             
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย           -           - (31,250) (50,936)
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนระยะยาวใน
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,000)           - (2,000)           -

   และบริษทัอ่ืน 1,072           - 1,072           -
ซ้ืออุปกรณ์ (254,702) (84,211) (96,807) (37,424)
ขายอุปกรณ์ 23,831             12,160             6,755 7,028 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (38,673) (42,727) (1,717) (12,922)
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (268,125)         (60,393)           (25,642)           62,330             

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (70,439) (85,635) (57,041) (59,363)

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

(10,674)           (20,505)                     -           -

170,576 32,798 177,083 44,474 

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (25,667) (20,213) (858) (318)

          - 22,500                       -           -

(269,757)         (260,876)         (184,000) (180,300)

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน (2,230)             (7,695)             (2,230)             (7,695)             

(208,191)         (339,626)         (67,046)           (203,202)         

(35,472)           25,050             (10,831)           (19,327)           

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย

   ท่ีซ้ือมาระหวา่งงวด 3,366                         -           -           -

149,714           149,225           17,471             21,879             

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   ของบริษทัยอ่ย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม

   จากสถาบนัการเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยทางออ้มและการโอนธุรกิจ 
4 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8 เจา้หน้ีการคา้ 
9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
10 ทุนเรือนหุน้ 
11 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
13 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป  
 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1858/118-119,121-122,124-130 ชั้น 27-32 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์และใหบ้ริการโฆษณาและขอ้มูลข่าวสาร 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและกิจการควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 
  ประเทศ  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดต้ัง บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2555  2554 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
   (มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทศัน์
และรายการวิทย ุและ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่น
ส่ือโทรทศัน์ วิทยแุละ
ส่ือรูปแบบใหม่ 

ประเทศไทย 61.94 61.99 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
   จาํกดั (มหาชน) 

นาํเขา้ ผลิตและจาํหน่าย
ส่ือส่ิงพิมพ ์

ประเทศไทย 78.46 78.46 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพมิพฉ์บบั
ภาษาองักฤษและ      
ส่ือโฆษณา 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั จดัส่งส่ิงพมิพ ์ ประเทศไทย 99.99 99.99 
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  ประเทศ  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดต้ัง บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2555  2554 
      
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั ผลิตและจดัจาํหน่าย

หนงัสือพมิพ ์และ      
ส่ือโฆษณา 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั ผลิตและจดัจาํหน่าย
หนงัสือพมิพ ์            
ส่ือโฆษณาและ   
ส่ือการศึกษา 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ส่ิงพมิพ ์ 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     
มหาวิทยาลยัเนชัน่ การศึกษา ประเทศไทย 90.00 - 
บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั บริการดา้นการพิมพ ์ ประเทศไทย 84.49 84.49 
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพมิพ ์ ประเทศไทย 78.45 78.45 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั จาํหน่ายสินคา้และ

บริการทางอินเตอร์เน็ต 
ประเทศไทย 78.45 78.45 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั ส่ือโฆษณา ประเทศไทย 61.94 - 
     

กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัทางอ้อม     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพมิพ ์ ประเทศไทย 39.22 39.22 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง         
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554           
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

 (ข) สกลุเงินท่ีนําเสนองบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อให้
แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 (ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ    
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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การใชวิ้จารณญาณสาํหรับการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงินระหวา่งกาลมีดงัต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9  การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้
 

3 การได้มาซ่ึงบริษัทย่อยทางอ้อมและการโอนธุรกจิ 
 
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 ในปี 2555 กลุ่มบริษทัไดน้าํงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ของมหาวิทยาลยัเนชัน่ มาจดัทาํ   
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเร่ิมมีอาํนาจควบคุมในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 
 
มหาวิทยาลยัท่ีซ้ือมามีรายไดร้วมเป็นจาํนวน 25.9 ลา้นบาท และมีขาดทุนสุทธิเป็นจาํนวน 26.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่น         
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2555         
ถา้การซ้ือกิจการดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 รายไดร้วมและขาดทุนสุทธิของมหาวิทยาลยัท่ีถูกซ้ือท่ี
จะรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 จาํนวน 32.3 ลา้นบาท             
และ 42.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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สินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 
 
 ยอดตามบัญชี    มูลค่าที่รับรู้ 
 ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี 
 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) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (54,991) - (54,991) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (19,600) - (19,600) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้ 15,773 141,207 156,980 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย   155,000 
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ   1,980 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั)  ไดท้าํสญัญารับโอน
กิจการดว้ยวธีิการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดกบับริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวเพ่ือปรับโครงสร้างการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยกาํหนดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 เป็นวนัท่ี
โอนรับกิจการ  
 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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) 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (130,000) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (35,466) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (51,000) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (75,918) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,924) 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้  96,624 
หัก มูลค่าเงินสดท่ีพึงจะตอ้งชาํระ (96,624) 
บวก เงินสดท่ีไดรั้บ 7,781 
กระแสเงนิสดรับ - สุทธิ 7,781 
 

4 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
  

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั      
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 
 ประเทศที่จัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่   
จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัทถือหุ้น ร้อยละ  61.94  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล                   
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัทถือหุ้นร้อยละ  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  99.99  
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 ท่ี บ ริษัท  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 และมีกรรมการร่วมกัน (เลิกกิจการและ  
อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี) 

 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ประเทศที่จัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั 

ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีควบคุมร่วมกันท่ีบริษัท  เนชั่น 
อิน เตอร์ เนชั่นแนล  เอ็ด ดู เทนเมนท์  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

มหาวทิยาลยัเนชัน่ ไทย เ ป็นมหา วิทยาลัย ท่ีบ ริษัท  เนชั่น  ยู  จํากัด  
รับโอนใบอนุญาต 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วิส จาํกดั 

ไทย เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ  45 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

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

บริษทั เนชัน่ พรอพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
19.8   

บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั 
  

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด  ถือหุ้นร้อยละ  99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั (เลิกกิจการและเสร็จส้ินการชาํระบญัชี
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2555) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ขายสินคา้ การใหบ้ริการและอ่ืน ๆ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไป 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย อตัราตน้ทุนปันส่วนตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและ             

ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สาํคญักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 
2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ - - 174,753 389,869 
รายไดจ้ากการลงทุน - - 5,429 7,021 
รายไดอ่ื้น - - 7,415 19,873 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย - - 14,231 16,868 

     
กจิการที่ควบคุมร่วมกนัทางอ้อม     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 43,510 18,426 - 336 
รายไดจ้ากการลงทุน 1,090 - - - 
รายไดอ่ื้น 20 - - - 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย 2,850 872 - 106 

     
บริษัทร่วม     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 725 859 9 31 
     
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 130 1,860 130 946 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 754  - -  - 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ - - 530,724 546,732 
รายไดจ้ากการลงทุน - - 17,413 21,844 
รายไดอ่ื้น - - 17,580 49,296 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย - - 41,294 26,063 

     
กจิการที่ควบคุมร่วมกนัทางอ้อม     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 123,783 50,351 - 714 
รายไดจ้ากการลงทุน 2,932 - - - 
รายไดอ่ื้น 60 - - - 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย 7,132 2,523 - 1,155 

     
บริษัทร่วม    
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 2,414 2,749 70 91 
     
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 382 2,833 382 1,526 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,261 - - - 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) - -  253 - 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล      
   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) - - 5,377 420 
บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 4,219 4,221 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 5,365 - 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั - - 56,920 46,740 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั - - 18,690 5,608 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 11,484 5,726 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - - - 1 
     

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัทางอ้อม     
บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 75,755 56,566  - - 
      
บริษัทร่วม      
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส      
   จาํกดั 220 275  - - 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
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 
 82,255 101,469 108,519 88,387 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,280)      (40,824) (6,211) (25,082) 
สุทธิ 75,975 60,645 102,308 63,305 

 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ          
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน - -  -  - 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน - -  -  - 

 
ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) - - 11,679 10,430 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล      
   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  - - 6,582 5,492 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 510 330 
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 4,003 2,827 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 73,253 59,527 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - - 73,906 67,762 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 6,382 9,346 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั - - 36,925 156,623 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั - - 23,451 62,154 
บริษทั เอน็ คูปอง จาํกดั - - - 760 
มหาวทิยาลยัเนชัน่ - - 84,503 - 
     
กจิการที่ควบคุมร่วมกนัทางอ้อม     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 508 562 
     
บริษัทร่วม     
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส     
   จาํกดั 11 11 11 11 
    
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
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 4,852 3,502 4,844 3,493 
 22,208 35,915 326,557 394,162 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (20,121) (35,188) (2,773) (17,618) 
สุทธิ 2,087 727 323,784 376,544 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555 2554 2555 2554 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ     
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน - - - - 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน - - - - 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่ อตัราดอกเบีย้ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   เกีย่วข้องกนั 2555  2554 2555  2554  2555  2554 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษัทย่อย           
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 6.24 - 6.66  5.83 - 6.70 -  -  -  3,000 
บริษทั ดบับลิวพีเอส            
   (ประเทศไทย) จาํกดั 6.24 - 6.66  5.83 - 6.70 -  -  123,000  125,000 
    -  -  123,000  128,000 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    - - - - 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ - - 123,000 128,000 

 
 2555 2554 2555 2554 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ     
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน - - - - 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน - - - - 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 32

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2555 และ 2554 มีดงัน้ี   
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 128,000 185,000 
เพ่ิมข้ึน - - 14,000 - 
ลดลง - - (19,000) (53,500) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - - 123,000 131,500 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่ อตัราดอกเบีย้ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   เกีย่วข้องกนั 2555  2554 2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษัทย่อย           
ส่วนที่ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี        
บริษทั ดบับลิวพีเอส         
   (ประเทศไทย) จาํกดั 8.79 - 8.85  7.79 - 8.85 - - 96,000  60,000 
         

ส่วนที่เกนิหน่ึงปี         
บริษทั ดบับลิวพีเอส         
   (ประเทศไทย) จาํกดั 8.79 - 8.85  7.79 - 8.85 - - 50,000  131,000 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่         
   กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    - - 146,000  191,000 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 191,000  251,000 
เพ่ิมข้ึน - - -  - 
ลดลง - - (45,000)  (45,000) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - - 146,000  206,000 

 
    

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย   
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
    (มหาชน) - - 3,518 1,494 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั     
   (มหาชน) - - 2,840 3,215 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 320 320 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 34 3,586 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - - 128 - 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 52,198 42,481 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั - - 73,739 66,451 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั - - 56,384 154,226 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - - - 845 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
กจิการที่ควบคุมร่วมกนัทางอ้อม     
บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 285 92 
     

กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่แนล     
   (ประเทศไทย) จาํกดั - 2,356 - 2,343 
รวม -      2,356 189,446 275,053 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
   (มหาชน) - - 4,184 54 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั     
   (มหาชน) - - 1,067 575 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 25 - 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 1,446 1,145 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - - - 404 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - - 1,395 237 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั - - 1,893 29,971 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั - - 6,515 2,003 
บริษทั  เอน็คูปอง จาํกดั  - - - 2,119 
มหาวทิยาลยัเนชัน่ - - 11 - 
     

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัทางอ้อม     
บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั - - 167 511 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม     
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 10  4 - 4 
      

กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั      
อ่ืน ๆ 100  89 18 18 
รวม 110  93 16,721 37,041 
 

สัญญาสําคญัที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

เม่ือวนัท่ี  22  มิถุนายน  2553  บริษทัไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง ("บริษทั เนชัน่ 
พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั") จาํนวน 150 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ีทาํสญัญา บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยทางออ้ม
ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 141 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 9 ลา้นบาทไดเ้บิกในเดือนกรกฎาคม 2553 เงินใหกู้ย้ืมน้ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบัตน้ทุนการกูย้ืมของบริษทับวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2553 บริษทัไดท้าํบนัทึก
ขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินกู้ยืมโดยขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวออกไปอีก 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 บริษทัย่อยดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน
จาํนวน 130 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั 
 

สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดท้าํสญัญาใหกู้ย้ืมเงินระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส    
(ประเทศไทย) จาํกดั”) จาํนวน 288 ลา้นบาท และแปลงเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 62 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืระยะยาว 
รวมเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งส้ิน 350 ลา้นบาท เงินกูย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของธนาคารในประเทศสองแห่ง 
บวกตน้ทุนการไดม้าของเงินกูย้มื 
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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 บริษทัได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวคร้ังท่ี 2      
กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั”) โดยบริษทัยินยอมใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวชาํระ
คืนเงินกูย้มืตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 เป็นรายเดือนไม่ตํ่ากวา่งวดละ 5 ลา้นบาท และตั้งแต่
เดือนมกราคม 2556 เป็นตน้ไป ใหช้าํระคืนเงินกูย้มืเป็นรายเดือนไม่ตํ่ากวา่งวดละ 9 ลา้นบาท 

 

5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    4 82,255 101,469 108,519 88,387 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  826,578 810,703 256,237 329,161 
รวม  908,833 912,172 364,756 417,548 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (128,209) (129,446) (74,216) (75,523) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน  (22,653) (26,956) (12,126) (16,782) 
สุทธิ  757,971 755,770 278,414 325,243 

 

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)     
   สาํหรับ     
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 680 1,886 (100) 1,493 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2,482 3,120 518 3,136 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 75,975 58,177 64,579 31,615 
เกินกาํหนดชาํระ :     
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน - 528 27,785 24,676 

     6 - 12 เดือน - 1,670 3,522 4,908 
     มากกวา่ 12  เดือน 6,280 41,094 12,633 27,188 
 82,255 101,469 108,519 88,387 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,280) (40,824) (6,211) (25,082) 

ค่าเผื่อสินคา้รับคืน - - - - 
 75,975 60,645 102,308 63,305 

บุคคลหรือกจิการอืน่ ๆ 
    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 578,856 566,684 167,012 220,535 
เกินกาํหนดชาํระ :     
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน 100,195 133,778 21,901 58,511 
   6 - 12 เดือน 27,508 29,020 5,210 10,261 
   มากกวา่ 12  เดือน 120,019 81,221 62,114 39,854 
 826,578 810,703 256,237 329,161 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (121,929) (88,622) (68,005) (50,441) 
       ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (22,653) (26,956) (12,126) (16,782) 
 681,996 695,125 176,106 261,938 

     
สุทธิ 757,971 755,770 278,414 325,243 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 90 วนั 
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6         เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 26,531 26,599 678,026 617,860 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธี     
   ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (38) 127 - - 
ซ้ือเงินลงทุน - - 31,250 50,936 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     
   ในบริษทัยอ่ย - - 32,624 - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 26,493 26,726 741,900 668,796 

 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั”)         
ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดงักล่าวจากเดิม 100 ลา้นบาท         
(แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 25 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2.5 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์       
เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 คณะกรรมการบริหารของบริษทัไดมี้มติให้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่คือ
บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 5.ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท).ต่อมา
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้เรียก
ชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 25 จากเดิม 12.5 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท) 
เป็น 25 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็น
จาํนวนเงิน 13.75 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเรียกชาํระค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี      
17 ตุลาคม 2554 
 
ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จาํกดั (มหาชน)”) เพ่ิมอีกเป็นจาํนวน 0.7 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว) ในราคารวมทั้งส้ินประมาณ 4.06 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 78.46 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 75.03 ลา้นบาท โดยไดจ่้าย
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงิน 57.80 ล้านบาท และ          
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมใหก้บัผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 17.23  ลา้นบาทในระหวา่งปี 2554 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จาํกัด (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวมีมติอนุมติัการจัดสรรกาํไรเป็น                
เงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12.75 ลา้นบาท        
โดยไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 8.50 ลา้นบาท และ
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมใหก้บัผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 4.25 ลา้นบาทในระหวา่งปี 2554 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”)        
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการของบริษทัย่อยดังกล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 17.24 ลา้นบาท เงินปันผลดังกล่าว               
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2554 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่           
บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) ไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเป็นจาํนวนรวม 
123,000 หน่วย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 0.4 ลา้นบาท ซ่ึงทาํให้บริษทัย่อยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 0.3 
ล้านบาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนทุนท่ีชําระแล้วจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2554   
 
เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกัด”)           
ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวมีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดังกล่าวจากเดิม 10 ล้านบาท             
(แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 50 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 4 ลา้นหุ้น มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนรวม 40 
ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2554  
 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการของบริษทัย่อยดังกล่าวมีมติอนุมติัการจัดสรรกาํไรเป็นเงินปันผล   
ระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 17.24 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชั่น บรอดแคสต้ิง              
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติใหจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เอน็บีซี เน็กซ์
มีเดีย จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยเรียก
ชาํระค่าหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  
6 มีนาคม 2555 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 10 และ 20 กุมภาพนัธ์ 2555 
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติให้ชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 50 จากเดิม 25 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น
หุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) เป็น 50 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 
นอกจากน้ียงัมีมติใหซ้ื้อหุน้จาํนวนร้อยละ 35 จากผูถื้อหุน้เดิม มีผลทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุ้นเพ่ิมจากร้อยละ 
55 เป็นร้อยละ 90 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 
 
ในการประชุมสามัญประจําปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  (“บริษัท  เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล                    
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 
12.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2555 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 51.72 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2554  

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 30 
เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 30 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 7.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น 
ในระหวา่งปี 2555 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 10.41 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2555 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่       
บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) ไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเป็นจาํนวนรวม 
1,036,900 หน่วย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3.5 ลา้นบาท ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 2.4 
ล้านบาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนทุนท่ีชําระแล้วจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2555 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการของบริษทัย่อยดังกล่าวมีมติอนุมติัการจัดสรรกาํไรเป็นเงินปันผล           
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 10.42 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว 
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2555 



บริษัท เนชั่น มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554        
มีดงันี้ 

 งบการเงินรวม 

 สดัส่วนความเป็น          ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับ 

 เจา้ของ    ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  ส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม   
บริษทั โยมิอรูิ-เนชัน่                
   อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ               
   จาํกดั 45.00 45.00 4,000 4,000 1,800 1,800 26,493 26,531 - - 26,493 26,531 - - 



บริษัท เนชั่น มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 
 30 

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 30  

กนัยายน 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

               (ร้อยละ)                                                                                                                                       (พันบาท) 

บริษทัย่อย       
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง              
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 61.94 61.99  174,475 173,438 113,942 113,942 - - 113,942 113,942 12,902 21,408 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล               
   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 78.46 78.46  85,000 85,000 70,060 70,060 - - 70,060 70,060 10,004 3,335 
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 เน็ตเวิร์ค จาํกดั 99.99 99.99  50,000 50,000 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 - - 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 99.99 99.99  25,000 25,000 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 7,500 - 
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 ดบับลิวพเีอส (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               
   เซอร์วิส 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 30,406 24,743 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
  

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554           
มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ   และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 136,505  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุง 79,081  1,037  54  - 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า 69,221  456  1,727  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 227  9,612  351  7,225 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 148,934  989  62,441  4,070 
ยานพาหนะ 3,645  7,903  17,143  1,497 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 57,235  36,188  2,495  1,989 
รวม 494,848  56,185  84,211  14,781 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555  2554 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ   และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 69  -  -  - 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า 47,938  -  49  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  827  6  4,936 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 42,704  323  21,363  3,654 
ยานพาหนะ 1,655  7,065  16,006  1,236 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 16,000  -  -  - 
รวม 108,366  8,215  37,424  9,826 

 
8         เจ้าหนีก้ารค้า 
  

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ  2555  2554  2555  2554 
   (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  - 2,356 189,446 275,053 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ   180,974 165,216 37,340 29,287 
รวม   180,974 167,572 226,786 304,340 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน     
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 89,764 95,854  19,919  29,771 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,097 2,997 833 850 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 9,152 8,441 2,500 2,550 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ลือกบนัทึกภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงทั้งหมด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 
เป็นเงินรวม 85.06 ลา้นบาทสาํหรับกลุ่มบริษทั และ 26.37 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั ทั้งน้ีไดมี้การปรับปรุงกาํไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 แลว้ 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ      
   วนัท่ี 1 มกราคม 95,854 85,057 29,771 26,371 
รับเขา้ (โอนออก) - - (3,218) - 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (15,242) - (9,134) - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 9,152 8,441 2,500 2,550 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ     
   วนัที่ 30 กนัยายน 89,764 93,498 19,919 28,921 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,968 1,999 522 540 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,129 998 311 310 
รวม 3,097 2,997 833 850 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,776 5,445 1,565 1,620 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,376 2,996 935 930 
รวม 9,152 8,441 2,500 2,550 

 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,546 1,146 150 151 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,551 1,851 683 699 
รวม 3,097 2,997 833 850 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,510 3,688 450 402 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,642 4,753 2,050 2,148 
รวม 9,152 8,441 2,500 2,550 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย           
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.9 - 4.7  4.7  4.7  4.7 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 
 
ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 
10 ทุนเรือนหุ้น 
 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด  มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2555  2554 

   วันที่ 30 กนัยายน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 10  - - 250,000 2,500,000 
- หุน้สามญั 1  2,500,000 2,500,000 - - 
ลดมูลค่าหุน้       
- จาก 10 บาท เป็น 1 บาท 1  - - 2,250,000 - 
ลดหุน้ 1  (852,260) (852,260) - - 
ลดมูลค่าหุน้       
- จาก 1 บาท เป็น 0.53 บาท 0.53  - (774,438) - - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน       
- หุ้นสามญั 1  - - 2,500,000 2,500,000 
- หุ้นสามญั 0.53  1,647,740 873,302 - - 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด  มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2555  2554 

   วันที ่30 กนัยายน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนที่ออกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 10  - - 164,774 1,647,740 
- หุน้สามญั 1  1,647,740 1,647,740 - - 
ลดมูลค่าหุน้       
- จาก 10 บาท เป็น 1 บาท 1  - - 1,482,966 - 
- จาก 1 บาท เป็น 0.53 บาท 0.53  - (774,438) - - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน       
- หุ้นสามญั 1  - - 1,647,740 1,647,740 
- หุ้นสามญั 0.53  1,647,740 873,302 - - 

 
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 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 
ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน  2,500,000,000 บาท  เ ป็นจํานวน  1 ,647,740,300 บาท             

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,647,740,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได ้ 
นาํออกจาํหน่าย จาํนวน 852,259,700 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 

 
ข) การโอนทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 4,136 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) การลดมูลค่าหุน้ของบริษทัจาํนวน 774,437,941 บาท จากจาํนวน 1,647,740,300 บาท เป็น 873,302,359 บาท 
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 โดยมูลค่าหุ้นลดลงจากหุน้ละ 1 บาท เป็น
หุน้ละ 0.53 บาท ทั้งน้ีบริษทัจดทะเบียนการลดมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555  



บริษัท เนชั่น มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 
ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน 
 

    สื่อการศึกษาและ  สื่อกระจายภาพและ     
ส่วนงานทางธุรกจิ สิ่งพมิพ์และโฆษณา บริการด้านการพิมพ์  บันเทิง  เสียงและสื่อสมัยใหม่  อืน่ ๆ   รวม 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุด                      

   วันที่ 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,345,454  1,193,146  74,179  64,497  123,901  105,517  542,088  482,914  84,167  72,303  2,169,789  1,918,377 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 829,972  1,142,334  310,889  314,577  122,321  87,149  3,285  13,671  126,084  129,983  1,392,551  1,687,714 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน                        
   ก่อนหกัภาษี 192,623  79,153  65,958  38,087  24,718  20,448  51,886  102,232  (36,376)  3,881  298,809  243,801 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน                        
   ที่รายงาน 1,702,683  1,670,802  1,123,867  1,246,200  257,507  246,644  557,704  495,200  333,215  71,028  3,974,976  3,729,874 



บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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การกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงาน 
 
 ส่วนงานธุรกจิ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555  2554 
 (พันบาท) 
กาํไรรวมตามส่วนงานท่ีรายงาน 298,809 243,801 
ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน (108,869) (68,802) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนของผูถื้อหุน้ของผูล้งทุน (38) 127 
กาํไรรวมก่อนภาษีเงนิได้ 189,902 175,126 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเกณฑก์ารจาํแนกส่วนงานหรือเกณฑก์ารวดัค่าผลกาํไร
หรือขาดทุนตามส่วนงาน 
 

12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 
คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย
แลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวดตามการเปล่ียนแปลงของจาํนวนหุ้นสามญั เสมือนว่าการแตกหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนั
เร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงานจาํนวน 1,647,740,300 หุน้ 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั     
   ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน) 51,959 35,197 17,150 (5,155) 

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว 1,647,740 1,647,740 1,647,740 1,647,740 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.03 0.02 0.01 (0.01) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท     
   (ขั้นพืน้ฐาน) 136,926 71,946 91,087 38,357 

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว 1,647,740 1,647,740 1,647,740 1,647,740 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.08 0.04 0.06 0.02 
 

13 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน     

   ที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี 100,896 49,630 27,796 5,346 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 248,427 146,201 33,969 - 
หลงัจากหา้ปี 53,159 72,789 - - 
รวม 402,482 268,620 61,765 5,346 
     

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 38,956 36,991 38,956 36,991 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 38,956 36,991 38,956 36,991 
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย     
   กบัสถาบนัการเงิน - - 130,000 130,000 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 30,205 25,248 13,828 11,319 
รวม 108,117 99,230 221,740 215,301 
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ก) บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสาํนกังานรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทั 
ในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 2-3 ปี โดยจะส้ินสุดในเวลาท่ีแตกต่างกนัจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 
โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้

 
ข) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาซ้ือข่าวกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

1 มิถุนายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้
 
ค) บริษทัย่อยสามแห่งได้ทาํสัญญาเพ่ือรับบริการเก่ียวกบัการส่งสัญญาณโทรทศัน์ข้ึนสู่ดาวเทียมกบับริษทั      

ในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

วนัท่ีทําสัญญา ระยะเวลาของสัญญา อายุสัญญา ค่าบริการรวม 
    

1 ตุลาคม 2552 1 พฤศจิกายน 2552 10 ปี 4.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(แกไ้ขเพ่ิมเติม 11 พฤษภาคม 2553) ถึง 31 ตุลาคม 2562   
    

4 กุมภาพนัธ์ 2553 15 กมุภาพนัธ์ 2553 10 ปี 3.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(แกใ้ขเพ่ิมเติม 11 พฤษภาคม 2553) ถึง 31 มีนาคม 2563  
   

12 กนัยายน 2554 1 ตุลาคม 2554 5 ปี 1.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 ถึง 30 กนัยายน 2559  
    

22 พฤษภาคม 2555 16 มิถุนายน 2555 5 ปี 1.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 ถึง 30 มิถุนายน 2560  
   

22 พฤษภาคม 2555 1 กรกฎาคม 2555 5 ปี 1.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 ถึง 30 มิถุนายน 2560  
 
ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทางออ้มไดท้าํสญัญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง โดยกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนัทางออ้มตกลงจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามลาํดบั 

 
จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญารับสิทธ์ิเพ่ือแพร่ภาพรายการกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา      

2 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
 


