
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 



 
 
 
 
 
 

             

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดลุเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท  
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกจิการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมลูในงบการเงินเหลานี้ สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551   
   
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป   ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน          
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน            
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
 



 
 
 
 

  2

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย และของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
(นายวิเชียร ธรรมตระกูล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3183 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
20 กุมภาพันธ 2552 
 
 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

สินทรัพย หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 256,573,195 167,974,892 125,963,437 86,109,299 
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา - 435,372 - -
ลูกหนี้การคา 6 747,764,537 851,710,815 503,041,039 649,168,651 
รายไดคางรับ 47,842,492 68,744,003 10,441,030 9,062,426 
ลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 18,019,126 82,611,972 172,068,952 162,959,305 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - 88,000,000 169,500,000 
สินคาคงเหลือ   7 451,314,079 215,879,338 322,906,925 84,666,808 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  8 88,656,903 96,345,087 44,029,017 62,917,952 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,610,170,332 1,483,701,479 1,266,450,400 1,224,384,441 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 9 49,202,604 112,319,618 553,596,879 523,146,879 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 10 950,870 9,436,290 950,870 9,436,290 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 11 11,853,181 12,648,190 11,853,181 12,648,190 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 1,259,783,514 1,716,448,932 496,370,495 1,128,774,781 
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 13 36,000,000 222,078,900 36,000,000 222,078,900 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน 12 253,590,000 253,590,000 253,590,000 253,590,000 
สินทรัพยไมมีตัวตน 14 119,557,363 114,522,908 100,026,180 99,416,455 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 15 195,707,170 222,996,368 168,920,581 186,663,106 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,926,644,702 2,664,041,206 1,621,308,186 2,435,754,601 

รวมสินทรัพย 3,536,815,034 4,147,742,685 2,887,758,586 3,660,139,042 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 16 650,189,625 878,985,340 553,083,291 751,714,791 
เจาหนี้การคา 17 130,461,252 188,933,130 126,900,973 194,405,792 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 357,008,000 12,008,000 290,000,000 5,000,000 
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 - 1,000,000,000    -                   1,000,000,000 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4, 16 - -                     5,000,000 34,000,000 
ภาษีเงินไดคางจาย 14,796,415 44,943,826 -                   24,730,000      
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 18 268,571,838 330,650,873 157,362,571 197,254,058 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,421,027,130 2,455,521,169 1,132,346,835 2,207,104,641 

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 932,016,950 613,899,525 678,040,950 592,915,525 
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 16, 19 327,361,355 155,824,826 324,060,683 154,133,946 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,259,378,305 769,724,351 1,002,101,633 747,049,471 
รวมหนี้สิน 2,680,405,435 3,225,245,520 2,134,448,468 2,954,154,112 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 20
   ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 
   ทุนที่ออกและชําระแลว 1,647,740,300 1,647,740,300 1,647,740,300 1,647,740,300 
สวนเกินทุน 23
   สวนเกินมูลคาหุน 21, 22 4,136 4,136 4,136 4,136 
   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม (2,493,608) (1,943,603) (2,493,608) (1,943,603)
ขาดทุนสะสม (891,159,353) (836,178,621) (891,940,710) (939,815,903)
รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 754,091,475 809,622,212 753,310,118 705,984,930 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 102,318,124 112,874,953 -                   -                   
รวมสวนของผูถือหุน 856,409,599 922,497,165 753,310,118 705,984,930 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,536,815,034 4,147,742,685 2,887,758,586 3,660,139,042 

(บาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 4 2,730,017,537 3,006,928,848 2,089,384,774 2,243,934,332 
รายไดคาเชาและบริการ 4 134,777,190 67,547,050 308,471,500 361,900,034 
ดอกเบี้ยรับ 4 20,763,040 24,236,876 31,512,743 35,518,927 
เงินปนผลรับ 9 -                   -                     65,599,989 -                   
รายไดอ่ืน 4, 25 132,338,092 107,428,444 137,447,112 100,653,579 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 4, 9 1,610,460 2,357,852 -                   -                   
รวมรายได 3,019,506,319 3,208,499,070 2,632,416,118 2,742,006,872 

คาใชจาย
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 4 1,789,089,490 1,852,679,687 1,484,371,182 1,551,371,057 
คาใชจายในการขายและบริหาร 4, 26 1,056,516,898 1,299,063,604 973,778,812 1,240,851,682 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 12, 13 -                   560,439,241 -                   560,439,241 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 4, 9 64,774,365       48,790,468        -                   -                   
รวมคาใชจาย 2,910,380,753 3,760,973,000 2,458,149,994 3,352,661,980 

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 109,125,566 (552,473,930) 174,266,124 (610,655,108)
ดอกเบี้ยจาย 4, 28 (135,370,951) (174,512,593) (126,390,931) (165,517,947)
ภาษีเงินได 29 (39,292,176) (64,251,336) -                   (24,730,000)     
กําไร(ขาดทุน) สําหรับป (65,537,561) (791,237,859) 47,875,193 (800,903,055)

สวนของกําไร(ขาดทุน)ที่เปนของ
   ผูถือหุนบริษัทใหญ (54,980,732) (797,514,878) 47,875,193 (800,903,055)
   ผูถือหุนสวนนอย (10,556,829) 6,277,019 -                   -                   
กําไร(ขาดทุน) สําหรับป 24 (65,537,561) (791,237,859) 47,875,193 (800,903,055)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 30 (0.33)                (4.84) 0.29 (4.86)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ของผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,729,960 115,558,105 (40,626,802)      (154,221,848) 1,568,439,415 106,597,934 1,675,037,349
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2550

-                   -                   39,840,000       -                   39,840,000 -                   39,840,000      
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย
   จดทะเบียน -                   -                   (1,156,801)        -                   (1,156,801) -                   (1,156,801)       
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                   -                   38,683,199       -                   38,683,199         -                   38,683,199      
กําไร(ขาดทุน) สําหรับป -                   -                   -                    (797,514,878) (797,514,878)     6,277,019        (791,237,859)   
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                   -                   38,683,199       (797,514,878)   (758,831,679)     6,277,019        (752,554,660)   
ทุนเรือนหุนที่ออก - หุนสามัญ 20, 21 10,340             4,136               -                    -                   14,476                -                   14,476             
โอนสวนเกินมูลคาหุนสามัญไปลดยอดขาดทุนสะสม 22 -                   (115,558,105)   -                    115,558,105    -                     -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,647,740,300 4,136               (1,943,603)        (836,178,621)   809,622,212       112,874,953    922,497,165    

รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
สวนเกินทุน

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ของผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ
ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,647,740,300 4,136 (1,943,603)       (836,178,621) 809,622,212 112,874,953 922,497,165
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2551
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย
   จดทะเบียน -                   -                  (550,005)          -                     (550,005)         -                     (550,005)            
คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                   -                  (550,005)          -                     (550,005)         -                     (550,005)            
ขาดทุนสําหรับป -                   -                  -                   (54,980,732) (54,980,732)    (10,556,829)       (65,537,561)       
รวมสวนของคาใชจายที่รับรู -                   -                  (550,005)          (54,980,732)       (55,530,737)    (10,556,829)       (66,087,566)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,647,740,300  4,136              (2,493,608)       (891,159,353)     754,091,475    102,318,124      856,409,599      

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
สวนเกินทุน

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,729,960 115,558,105 (40,626,802) (254,470,953) 1,468,190,310 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2550
รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                    -                    39,840,000      -                    39,840,000        
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                    -                    (1,156,801)       -                    (1,156,801)
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                    38,683,199      -                    38,683,199        
ขาดทุนสําหรับป -                    -                    -                   (800,903,055)    (800,903,055)
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                    -                    38,683,199      (800,903,055)    (762,219,856)
ทุนเรือนหุนที่ออกเพิ่ม - หุนสามัญ 20, 21 10,340               4,136                 -                   -                    14,476 
โอนสวนเกินมูลคาหุนสามัญไปลดยอดขาดทุนสะสม 22 -                    (115,558,105)    -                   115,558,105     -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,647,740,300 4,136 (1,943,603) (939,815,903) 705,984,930 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สวนเกินทุน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ผูถือหุน
ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,647,740,300 4,136 (1,943,603) (939,815,903) 705,984,930 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2551
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยจดทะเบียน -                    -                    (550,005)          -                    (550,005)           
คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                    (550,005)          -                    (550,005)           
กําไรสําหรับป -                    -                    -                    47,875,193       47,875,193        
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                    -                    (550,005)          47,875,193       47,325,188        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,647,740,300 4,136 (2,493,608) (891,940,710) 753,310,118 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สวนเกินทุน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



งบกระแสเงินสด  

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (65,537,561) (791,237,859) 47,875,193 (800,903,055)
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 177,705,830 229,070,611 103,220,765 135,189,856 
ดอกเบี้ยรับ (1,030,826) (4,504,662) (11,780,529) (15,786,713)

(19,732,214) (19,732,214) (19,732,214) (19,732,214)
ดอกเบี้ยจาย 135,370,951 174,512,593 126,390,931 165,517,947 
เงินปนผลรับ -                   -                     (65,599,989) -                   
หนี้สงสัยจะสูญ 32,107,519 181,109,095 32,346,435 94,060,181 
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 25,612,365 17,105,455 -                   -                   
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน -                   39,840,000 -                   116,919,521    
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (550,936,455)    560,439,241       (550,936,455)    560,439,241    
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยอ่ืนตัดบัญชี 15,062,102 29,437,407 -                   22,583,736      
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดบัญชี 5,240,746         8,042,024          -                   -                   
อาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงานตัดบัญชี -                   4,021,837 -                   4,021,837 
ขาดทุน(กําไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 501,636,821 (38,491,628) 501,542,657     (1,828,539)
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 2,879,827 231,673 2,879,827         231,673 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (1,610,460) (2,357,852) -                   -                   
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 64,774,365 48,790,468 -                   -                   
ภาษีเงินได 39,292,176 64,251,336 -                   24,730,000      

360,835,186 500,527,525 166,206,621 285,443,471 

 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับรูรายไดดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเชากลับคืน

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้การคา 83,738,667 2,784,979 126,106,223 16,940,925 
รายไดคางรับ 10,681,368 (32,518,472) (1,378,604) (3,207,535)
สินคาคงเหลือ (261,047,106) 1,459,319 (238,240,117) 25,035,080 
ลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวของกัน 71,838,742 243,837,234 (2,523,505) 317,757,145 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,473,019 34,179,489 25,981,087 22,149,989 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (5,143,974) 9,628,226 (14,690,648) (5,117,307)
เจาหนี้การคา (58,471,878) 11,313,698 (67,504,820) (45,925,733)
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (46,314,086) 95,000,941 (24,817,074) 51,744,778 
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 41,609,792 41,690,880 40,000,000 40,000,000 
จายดอกเบี้ย (150,602,249) (183,912,998) (141,566,344) (174,681,153)
จายภาษีเงินได (69,439,586) (122,098,381) (24,730,000) (50,735,618)

(18,842,105) 601,892,440 (157,157,181) 479,404,042 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 1,030,826         4,504,662          11,780,529       15,786,713      
รับเงินปนผล -                   -                     65,599,989       -                   
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา 435,372 171,724 -                   86,271 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                   -                     (51,000,000) (264,000,000)

-                   109,315             132,500,000 294,000,000 
(450,000)          (171,500,000)     (30,450,000)     (105,000,000)   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
   ในกิจการที่เกี่ยวของกัน 8,730,424 -                     8,730,424 -                   
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (475,954,257) (406,844,587) (237,461,063) (294,979,093)
ซื้ออาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน (110,195,135) (43,864,380) (110,195,135) (43,864,380)     
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (44,509,237) (58,875,686) (26,160,440) (35,223,691)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,147,252,180 412,660,847 1,144,394,565 235,018,789 
ขายสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 2,245,000         1,150,000 2,245,000         1,150,000 
เงินสดรับจากการลดทุนของกิจการที่เกี่ยวของกัน -                   1,425,000          -                   1,425,000        
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 528,585,173 (261,063,105) 909,983,869 (195,600,391)

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(228,795,715) 118,628,350 (198,631,500) 126,590,019 
-                   -                     5,000,000 14,000,000 
-                   -                     (34,000,000)     (5,000,000)       

1,300,000,000  1,170,000,000    1,000,000,000 1,170,000,000 
(642,008,000) (1,027,072,966) (635,000,000) (1,020,064,966)
150,000,000 -                     150,000,000 -                   

(341,050) -                     (341,050) -                   
คาใชจายในการกูยืมเงิน -                   (24,411,177) -                   (24,411,177)
ชําระคืนหุนกู (1,000,000,000) (600,000,000)     (1,000,000,000) (600,000,000)   
เงินสดรับจากการออกหุนทุน -                   14,476 -                   14,476 

(421,144,765) (362,841,317) (712,972,550) (338,871,648)

88,598,303 (22,011,982) 39,854,138 (55,067,997)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 167,974,892 189,986,874 86,109,299 141,177,296 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 256,573,195 167,974,892 125,963,437 86,109,299 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน

   สถาบันการเงิน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  14

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอมูลทั่วไป 
2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3  นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
4  รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6  ลูกหนี้การคา  
7  สินคาคงเหลือ  
8  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  
9  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
10  เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 
11  เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 
12  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
13  ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
14  สินทรัพยไมมีตัวตน 
15  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
16  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
17  เจาหนี้การคา 
18  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
19  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
20  ทุนเรือนหุน 
21  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 
22  การโอนสวนเกินมูลคาหุน 
23  สวนเกินทุน 
24  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
25  รายไดอื่น 
26  คาใชจายในการขายและบริหาร 
27  คาใชจายพนักงาน 
28  ดอกเบี้ยจาย 
29  ภาษีเงินได 
30  กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

31  เครื่องมือทางการเงิน 
32  ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
33  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
34  มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 

 
1 ขอมูลท่ัวไป  

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยูจด
ทะเบียนตัง้อยูเลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ และใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร 
รายละเอียดของบริษัทยอยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 
 
    ประเทศ  บริษัทถือหุนรอยละ 

   ชื่อกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  ท่ีกิจการจัดตั้ง  2551  2550 
บริษัทยอยทางตรง       
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด   สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.99 99.99 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด  บริการขอมูลขาวสาร  ประเทศไทย  99.99 99.99 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด   สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.94 99.94 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล  เอ็ดดูเทนเมนท    
   จํากัด (มหาชน)   (เดิมช่ือ บริษัท เนชั่น บุคส 

 สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99 99.99 

      อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)       
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  บริการดานการพิมพ  ประเทศไทย  84.50 84.50 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด  จัดสงสิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด  ผลิตและจัดจําหนาย  ประเทศไทย  99.99  - 
  หนังสือพิมพฉบับ

ภาษาอังกฤษและสื่อ
โฆษณา 

     

        
บริษัทยอยทางออม        
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด  สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.97 99.97 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99 99.99 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  49.99 49.99 
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2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปของประเทศไทย 
 
กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2550 ตอไปนี้ ซ่ึง
มีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญากอสราง 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51  เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
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การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงเหลานี้ ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวม
หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
  
ในระหวางป 2551 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับ
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 และไมไดมีการนํามาใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีที่ไดออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 34 
 
งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทและมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน
หลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี  
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆรวมถึงการประเมินผล
กระทบที่สําคัญตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัทอันเนื่องมาจากวิกฤตการณเศรษฐกิจโลก 
ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
 
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบัน
และอนาคต  
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 

  
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม  
 
รายการที่มีสาระสําคัญซ่ึงเกิดขึ้นระหวางบริษัท และบริษทัยอย ไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรง
หรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจาก
กิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมส้ินสุดลง 
 
บริษัทรวม 
 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว  งบการเงินรวมของ
กลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญส้ินสุดลง  เมื่อผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับปนจาก
บริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรู           
สวนผลขาดทุน เวนแตกรณีที่กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชําระภาระ
ผูกพันของบริษัทรวม 
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(ข) เงินตราตางประเทศ  
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 
 
เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ
ไมไดมีไวเพื่อคา อยางไรก็ตาม ตราสารอนุพันธที่ไมเขาเงื่อนไข การกําหนดใหเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยง
ถือเปนรายการเพื่อคา 
 
เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธจะถูกบันทึกในขั้นแรกดวยมูลคายุติธรรม คาใชจายที่เกิดจากการทํา
รายการดังกลาวบันทึกในงบกําไรขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  การวัดมูลคาใหมภายหลังการบันทึกคร้ังแรกใชมูลคา
ยุติธรรม   กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมใหเปนมูลคายุติธรรมบันทึกในงบกําไรขาดทุน              
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันที่ใน
งบดุล  ถามีราคาตลาด  ในกรณีที่ไมมีราคาตลาดประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคา
ลวงหนาตามสัญญา กับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน  โดยใช
อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใชกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล   

 
(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเม่ือทวงถาม     ถือเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 
(ฉ) สินคาคงเหลือ 

 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยและราคาเฉพาะเจาะจง ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซ้ือ 
ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน  ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป
และสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย  
 
กลุมบริษัทตีราคาสินคาคงเหลือดังนี้ 
 
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต – หนังสือ - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
   
วัตถุดิบ  - วิธีราคาเฉพาะเจาะจง 
   
วัสดุ ของใชส้ินเปลืองและอื่น ๆ - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย 
 
กลุมบริษทัตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
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(ช) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน 
สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น 
 
ตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือต้ังใจถือไวจนครบ
กําหนด จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาใน
งบกําไรขาดทุน   
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 
 
การจําหนายเงินลงทุน 
 
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือ
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
ในกรณีที่กลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู  การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไป
และเงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 
(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
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คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 
สวนปรับปรุงที่ดิน 5 ป 
อาคารและสวนปรับปรุง 5, 20 และ 30 ป 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 5 และ 10 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 และ 10 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสรางและติดตั้ง 
 

(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่กลุมบริษัทซ้ือมาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
คาตัดจําหนาย 
 
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ แสดงไดดังนี้ 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร และคาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 5 ป 
คาลิขสิทธิ์หนังสือ พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายที่สูงกวาระหวาง

วิธีเสนตรงภายในระยะเวลาสามป และการคํานวณ
ตามจํานวนเลมของหนังสือทีพิ่มพและจําหนายได
ภายใตสัญญาลิขสิทธิ์นั้น ๆ 
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(ญ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคา
หรือไม  ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยช้ินเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาใน
เวลาตอมา  ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน 
 
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซ้ือกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง
การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคา
ยุติธรรม 
 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือ
มูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษี  
เงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย 
สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น พิจารณามูลคาที่คาดวาจะได         
รับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ   เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นใน
ภายหลัง  และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรู  สวนสินทรัพยทางการเงินที่
เปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
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ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมี
การบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

 
(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน 

 
(ฏ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น แสดงในราคาทุน 
 

(ฐ)  ผลประโยชนพนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

 
 สิทธิของพนักงานเลือกเขาถือหุน 

 
กลุมบริษัทไมบันทึกคาใชจายหรือหนี้สินเมื่อมีการออกสิทธิใหเลือกซ้ือหุนภายใตแผนการใหประโยชนแก
พนักงาน  เมื่อพนักงานใชสิทธิการเลือกซ้ือหุน สวนของผูถือหุนจะเพิ่มขึ้นเทากับจํานวนเงินที่ไดรับจากการใช
สิทธิของพนักงาน 

 
(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่ 
กอตัวขึ้นอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ     
ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะ
จายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินได
ในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน 
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(ฒ) รายได 
 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญ
ไปใหกับผูซ้ือแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมี
ความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจวัด
มูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตอง 
รับคืนสินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 

 
รายไดคาเชา 
 
รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาใชจายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเปนการ
เฉพาะเพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา 
 
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผล ซ่ึงตามปกติในกรณีเงินปนผลที่จะไดรับจากหลักทรัพยในความตองการของตลาด  จะ
พิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปนผล 

 
(ณ) คาใชจาย 

 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  27

รายจายทางการเงิน 
 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น  ยกเวน
ในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา 
กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย   

 
(ด) ภาษีเงินได 

 
ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับป (ถามี) ประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซ่ึงไดแก ภาษีที่คาดวาจะจาย
ชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี  โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล  ซ่ึงเกี่ยวกับ      
รอบบัญชีที่คํานวณภาษีเงินได ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ 
 

4 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท    
โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 
ความสัมพันธที่กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท  
หรือเปนกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุมบริษัทมี
ดังนี้  
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง 

/สัญชาติ 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น    
   จํากัด  

ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.94  
และมีกรรมการรวมกัน 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล   
   เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

   (เดิมช่ือ บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอร             
   เนชั่นแนล จํากัด) 

  

บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 84.50  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
และมีกรรมรวมกัน 

บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ไทย เปนบริษัทที่บริษัท  เนชั่น  บรอดแคสติ้ง  
คอรปอเรชั่น  จํากัด  ถือหุนรอยละ  99.97  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 
เอ็ดดู เทนเมนท  จํากัด  (มหาชน)ถือหุน  
รอยละ 99.99  และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด 

ไทย เปนบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 
เอ็ดดู เทนเมนท  จํากัด  (มหาชน)  ถือหุน  
รอยละ 49.99  และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอรมเมชั่น 
เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 44.98  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด ไทย เปนบริษัทรวม  ที่บ ริษัท  ดับบลิวพี เอส 
(ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนรอยละ 48.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 18   

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด ไทย เปนบริษัทที่บริษัท  เนชั่น  ดิจิตอล  มีเดีย 
จํากัด ถือหุนรอยละ 19   
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอร 
   เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

ไทย เปนบริษัทที่มีกรรมการเปนบุคคลที่เกี่ยวของ
กันกับบริษัท  

บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 8.6   

บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด ไทย เปนบริษัทที่มีกรรมการเปนบุคคลที่เกี่ยวของ
กันกับบริษัท 

บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 19   

บริษัท เนชั่น พร้ินตต้ิง คอมเพล็กซ จํากัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 19   

บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จํากัด ญี่ปุน เปนผู ถื อหุนของบริษัท  โยมิอู ริ -เนชั่น  
อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด ถือหุนรอยละ 
45 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา การใหบริการและอื่น ๆ ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม อัตราคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
คาใชจาย ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซ่ึงใกลเคียงกบัอตัราตลาด 
ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม อัตราคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
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รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย    
ขายสินคาและการใหบริการ - - 325,109 339,813 
ดอกเบี้ยรับ - - 1,151 15,069 
รายไดอื่น - - 58,684 38,179 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น - - 543,920 371,773 
ดอกเบี้ยจาย - - 643 2,222 

       
บริษัทรวม     
ขายสินคาและการใหบริการ 129,920 720 2,322 720 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น 152,330 - 88,199 - 
     
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
ดอกเบี้ยรับ - 159,739 - 159,739 
คาใชจายอื่น - 61,801 - 61,043 
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 
 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - - 1,590 
        

บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด 51,864 24,886 - - 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส      
   จํากัด 627 456 - - 
     

กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล     
   (ประเทศไทย) จํากัด 36,074 57,123 17,664 19,597 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 4,215 9,555 4,215 6,356 
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ      
   รีสอรท จํากัด - 5,306 - 5,297 
บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จํากัด 20,279 - - - 
อื่น ๆ 3,838 4,944 3,755 4,942 
 116,897 102,270 25,634 37,782 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45,345) (65,679) (25,634) (30,753) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (1,104) - - - 
สุทธิ 70,448 36,591 - 7,029 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ(กลับรายการ) 
   สําหรับป 

 
(3,125) 

 
52,750 

 
227 

 
21,518 

     



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย   
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 6,317 7,157 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 17,589 19,575 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - - 27,110 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 208 69 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล  เอ็ดดูเทนเมนท        
   จํากัด (มหาชน)   (เดิมช่ือ บริษัท เนชั่น บุคส 

   

   อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) - - 7,492 5,918 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 957 3,399 
บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 112,145 91,837 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 23,103 9,216 
บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด - - 297 - 
อื่นๆ - - - 1 
     

บริษัทรวม   
บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด 14,480 52,608 477 252 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด 61 58 11 58 
     

กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน   
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด   
   คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด - 109,145 - 37,545 
บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด 7 7 7 7 
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด 17,345 17,413 - - 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล   
  (ประเทศไทย) จํากัด 13,486 17,762 13,153 17,307 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 1,505 1,109 1,384 988 
อื่น ๆ 3,553 2,565 3,533 1,560 
 50,437 200,667 186,673 221,999 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (32,418) (118,055) (14,604) (59,040)
สุทธิ 18,019 82,612 172,069 162,959 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ(กลับรายการ)สําหรับป (7,246) 60,956 (6,636) 15,694 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  33

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2551  2550  2551  2550  2551  2550 
           
 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง          
   คอรปอเรชั่น จํากัด -  7  - - - 35,500 
บริษัท ดับบลิวพีเอส             
   (ประเทศไทย) จํากัด 7  7  -  -  43,000  117,000 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 7  7  -  -  45,000  17,000 
     -  -  88,000  169,500 
            
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน            
บริษัท เอ็นพีจี เทรนน่ิง          
   แอนด คอนเฟอรเรนซ          
   รีสอรท จํากัด -  -  - 438,350 - 438,350 
บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด -  -  3,700  3,700  3,700  3,700 
     3,700  442,050  3,700  442,050 
     3,700  442,050  91,700  611,550 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     (3,700) (442,050) (3,700) (442,050) 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน – สุทธิ  -  - 88,000 169,500 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป  - - - - 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
และ 2550 มีดังนี้   
 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 169,500 199,500 
เพิ่มขึ้น - - 51,000 264,000 
ลดลง - - (132,500) (294,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 88,000 169,500 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 442,050 442,159 442,050 442,050 
เพิ่มขึ้น        - -        - - 
ลดลง (438,350) (109) (438,350) - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,700 442,050 3,700 442,050 
    
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 442,050 442,159 611,550 641,550 
เพิ่มขึ้น        - - 51,000 264,000 
ลดลง (438,350) (109) (570,850) (294,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,700 442,050 91,700 611,550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เจาหนี้การคา – กิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล  เอ็ดดูเทนเมนท 
   จํากัด (มหาชน)   (เดิมช่ือ บริษัท เนชั่น บุคส 

    

   อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) - - 10,347 16,189 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 156 1,778 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 320 - 
บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 60,031 66,666 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 17,527 12,278 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - - 420 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - - 56 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 2,570 11,753 
     
บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด 28,588 43,080 15,735 26,641 
     
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากัด - 193 - 2 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
   อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด - 1,496 - 1,496 
บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จํากัด 33,401 - - - 
อื่น ๆ 2,750 750 2,750 750 
รวม 64,739 45,519 109,436 138,029 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เจาหนี้อื่น – กิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
   จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เนชั่น บุคส 

    

   อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) - - 4,168 4,637 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 1,357 6,444 
บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 728 1,600 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด - - - 2,233 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 2,371 2,965 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - - 326 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 628 574 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 2,558 1,077 
     
บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด - 20 - - 
     
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากัด - 672 - 604 
อื่นๆ 25 169 25 26 
รวม 25 861 11,835 20,486 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน     
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง         
   คอรปอเรชั่น จํากัด 7  - - - 5,000  - 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล         
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)        

   (เดิมช่ือ บริษัท เนชั่น บุคส         
    อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) -  7 - - - 34,000 
รวม    - - 5,000  34,000 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
และ 2550 มีดังนี้ 
 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 34,000 25,000 
เพิ่มขึ้น - - 5,000 14,000 
ลดลง - - (34,000) (5,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 5,000 34,000 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
สัญญาเชา 
 
ในป 2548 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาเครื่องพิมพพรอมอุปกรณสวนควบหลายฉบับกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง 
ภายใตสัญญา บริษัทยอยดังกลาวมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา โดยสัญญามี
อายุต้ังแต 12 เดือน ถึง 57 เดือน   บริษัทยอยมีสิทธิเลือกที่จะคืนเคร่ืองพิมพและอุปกรณ    สวนควบที่เชาหรือใช
สิทธิซ้ือตามราคาที่ระบุในสัญญา 
 
คาเชารายปตามที่กําหนดไวในสัญญา มีดังนี้ 
 

คาเชาในป  พันบาท 
2548  257,139 
2549   310,292 
2550  291,997 
2551  266,642 
2552  205,886 
2553  272,048 

 
สัญญากิจการรวมคา 
 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) (ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง
ของบริษัท) ไดทําสัญญากิจการรวมคากับบริษัทตางประเทศ 2 แหงเพื่อจัดตั้งบริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง 
เซอรวิส จํากัด ซ่ึงเปนกิจการรวมคาเพื่อใหบริการการพิมพทางดานธุรกิจ กิจการรวมคามีทุนจดทะเบียนจํานวน 
350 ลานบาท (แบงเปน 3,500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)  โดย WPS ลงทุนในหุนจํานวน 1,714,999 หุน
และไดชําระคาหุนโดยการขายชุดเคร่ืองพิมพทางดานธุรกิจและอุปกรณที่เกี่ยวของในราคา 337.6 ลานบาท ซ่ึง
เปนราคาที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระใหกับกิจการรวมคาดังกลาว กิจการรวมคานี้ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 

 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 880 - 480 700 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 5,395 56,817 1,300 16,075 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 160,707 111,158 68,987 29,992 
อื่น ๆ  89,591 - 55,196 39,342 
รวม 256,573 167,975 125,963 86,109 

  
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท 
 
6 ลูกหนี้การคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 
   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน                    4  116,897 102,270 25,634 37,782 
กิจการอื่น ๆ  863,904 1,056,600 642,822 830,279 
  980,801 1,158,870 668,456 868,061 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (195,887) (265,451) (150,372) (202,913) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (37,150) (41,708) (15,043) (15,979) 
รวม  747,764 851,711 503,041 649,169 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับป  20,207 120,153 20,072 82,098 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2551  2550  2551  2550 
   (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวของกัน      
ยังไมครบกําหนดชําระ  33,042 12,677 1,537 1,264 
เกินวันครบกําหนดชําระ :      
   นอยกวา 6 เดือน   28,393 25,702 1,346 2,832 

     6 – 12 เดือน   15,507 18,936 1,264 10,392 
     มากกวา 12  เดือน   39,955 44,955 21,487 23,294 
   116,897 102,270 25,634 37,782 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (45,345) (65,679) (25,634) (30,753)
      คาเผื่อสินคารับคืน   (1,104) -     -     -     
สุทธิ   70,448 36,591               - 7,029 
    
กิจการอื่น ๆ    
ยังไมครบกําหนดชําระ 602,837 831,748 473,766 696,655 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 6 เดือน 129,343 99,397 69,788 40,634 
   6 – 12 เดือน 24,870 14,468 16,276 7,640 
   มากกวา 12  เดือน 106,854 110,987 82,992 85,350 
 863,904 1,056,600 642,822 830,279 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (150,542) (199,772) (124,738) (172,160) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (36,046) (41,708) (15,043) (15,979) 
สุทธิ 677,316 815,120 503,041 642,140 
     

รวม 747,764 851,711 503,041 649,169 
 
   โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษทัมีระยะเวลา 90 วัน 
 
    ลูกหนี้การคาทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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7 สินคาคงเหลอื  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
สินคาสําเร็จรูป - หนังสือ 263,003 236,638 47,655 41,719 
วัตถุดิบ 320,849 87,919 312,130 80,150 
วัสดุของใชส้ินเปลืองและอื่น ๆ 3,368 1,418 756 1,253 
งานระหวางทํา 1,361 1,558 1,361 540 
วัตถุดิบระหวางทาง 561 561 561 561 
 589,142 328,094 362,463 124,223 
หัก คาเผื่อหนังสือลาสมัย (137,828) (112,215) (39,556) (39,556) 
รวม 451,314 215,879 322,907 84,667 

 
8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้อื่น  62,460 89,733 60,127 75,403 
เงินทดรองจายพนักงาน 4,555 7,776 3,340 5,984 
คาใชจายจายลวงหนา 19,227 23,035 8,438 16,964 
ภาษีซ้ือที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 16,766 14,448 7,375 6,967 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 18,845 2,551 - - 
อื่น ๆ  2,784 1,415 270 213 
 124,637 138,958 79,550 105,531 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (35,981) (42,613) (35,521) (42,613) 
รวม 88,656 96,345 44,029 62,918 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 112,320 19,804 523,147 495,974 
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตาม     
   วิธีสวนไดเสีย (63,164) (46,433) - - 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร     
   สวนที่ยังไมไดรับรู - (32,454) - - 
ซ้ือเงินลงทุน 450 171,500 30,450 105,000 
รายไดเงินปนผล (500) - - - 
คาเผื่อการดอยคา - - - (77,433) 
ชําระบัญชีบริษัทยอย - - - (571) 
อื่น ๆ 97  (97) - 177 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 49,203 112,320 553,597 523,147 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  มีดังนี้ 
 
 

 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน            เงินปนผลรบัสาํหรับป 
 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  การดอยคา  วิธีสวนไดเสีย-สทุธิ  สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทรวม   
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น                 
   อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส               
   จํากัด 44.98 44.98 2,000 1,000 900 450 23,721 22,162 - - 23,721 22,162 500 - 
บริษัท เกียวโด เนชั่น               
   พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 41.40 41.40 350,000 350,000 171,500 171,500 25,482 90,158 - - 25,482 90,158 - - 
รวม  352,000 351,000 172,400 171,950 49,203 112,320 - - 49,203 112,320 500 - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                     เงินปนผลรับสําหรับป 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  วิธีราคาทุน - สุทธิ  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

               (รอยละ)                                                                                                                                       (พันบาท) 
บริษัทยอย          
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง              
   คอรปอเรชั่น จํากัด 99.99 99.99 240,000 240,000 239,994 239,994 145,770 145,770 94,224 94,224 - - 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 99.99 99.99 100,000 100,000 99,990 99,990 96,392 96,392 3,598 3,598 - - 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 99.94 99.94 1,000 1,000 1,000 1,000 575 575 425 425 - - 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล            
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)    

99.99 99.99 70,000 70,000 69,999 69,999 - - 69,999 69,999 65,100 - 

(เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอร 
เนชั่นแนล จํากัด) 

            

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 84.50 84.50 500,000 500,000 422,500 422,500 68,049 68,049 354,451 354,451 - - 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 99.99 99.99 10,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - - 
บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 99.99 -  25,000 - 25,000 - - - 25,000 - - - 
            
             
บริษัทรวม             
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น               
   เซอรวิส จํากัด 44.98 44.98 2,000 1,000 900 450 - - 900 450 500 - 
รวม   948,000 917,000 869,383 838,933 315,786 315,786 553,597 523,147 65,600 - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมซ่ึงกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย       
แตไมไดปรับปรุงใหแสดงขอมูลตามสัดสวนที่ถือหุนโดยบริษัท 
 
 สัดสวน

ความเปน
เจาของ 

  
สินทรัพย
รวม 

  
หนี้สิน 
รวม 

  
รายได 
รวม 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 
ป 2551 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น        
   อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด 44.98 55,896  3,158 23,023  3,580 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง        
   เซอรวิส จํากัด 41.40 854,168  744,195 365,836  (141,317) 
รวม  910,064  747,353 388,859  (137,737) 
        
ป 2550        
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น        
   อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด 44.98 52,268  3,000 24,653  5,242 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง        
   เซอรวิส จํากัด 41.40 947,942  697,515 189,122  (99,573) 
รวม  1,000,210  700,515 213,775  (94,331) 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษทัยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด) เมื่อวันที ่
27 พฤษภาคม 2550 และ 14 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท (แบงเปน 10 
ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถอืหุนเดิม คณะกรรมการบริหารของบรษิัทไดอนมัุติใหซ้ือ
หุนเพิ่มทุนในบริษัทยอยดังกลาวในฐานะผูถือหุนเดิม จํานวน 10 ลานหุน ในราคามูลคาทีต่ราไว 10 บาท ตอหุน 
รวมเปนเงิน 100 ลานบาท 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษทัยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด) เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม 2550 และ 31 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมมีมติพิเศษใหจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยบริษัทยอย
ดังกลาวจดทะเบียนเลิกกิจการตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ซ่ึงการจดทะเบียนชําระบัญชี
ไดเสร็จส้ินแลวเม่ือวันที่ 17 เมษายน 2551 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุนของบรษิัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของบริษัท ไดมีมติในเรื่องที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 
ก) ใหแปรสภาพบริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด และนําเขาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
 
ข) ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวนหุนทุนจดทะเบียนเปลี่ยน

จากจํานวน 700,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนจํานวน 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และได
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 

 
ค) ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน

จํานวน 85,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 85,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 15,000,000 บาท และไดจดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 

 
ง) ใหเปลี่ยนช่ือเปน “บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)” และไดจดทะเบียน

การเปลี่ยนช่ือกบักระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 
 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการบริหารของบรษิัทไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท (แบงเปน 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทไดอนุมติัใหชําระเงินคาหุนในบริษทัยอยดังกลาวในราคามูลคาหุนละ 2.5 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 25 
ลานบาท 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด) เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2551   
ที่ประชุมมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5 ลานบาท (แบงเปน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดอนุมัติใหซ้ือหุนเพิ่มทุนในบริษัทยอยดังกลาวในฐานะ      
ผูถือหุนเดิม จํานวน 500,000 หุน ในราคามูลคาที่ตราไว 10 บาท ตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท 
 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  47

10 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 

 งบการเงินรวม 
   สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน 
 ประเภทกิจการ  2551 2550 2551  2550  2551  2550 
   (รอยละ) (พันบาท) 
มูลคายุติธรรม  
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย   
-   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  (มหาชน) สิ่งพิมพ - - 323,921 323,765 1 1 
      
ราคาทุน      
ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาด      
-   บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย 18.00 18.00 300,000 300,000 54,000 54,000 
-   บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด บริการอินเตอรเน็ต 19.00 19.00 100,000 100,000 6,092 6,092 
- บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส         
 อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด สิ่งพิมพ - 5.66 - 150,000 - 8,485 
-   บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ที่ปรึกษาและจัดกจิกรรม       
 เพื่อสงเสริมการตลาด 8.60 19.00 11,000 5,000 950 950 
- อื่นๆ      2,180 2,180 
      63,222 71,707 
หัก คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา      (62,272) (62,272) 
      950 9,435 
รวม      951 9,436 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน 
 ประเภทกิจการ  2551 2550 2551  2550  2551  2550 
   (รอยละ) (พันบาท) 
มูลคายุติธรรม  
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย   
-   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  (มหาชน) สิ่งพิมพ - - 323,921 323,765 1 1 
      
ราคาทุน      
ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาด      
-   บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย 18.00 18.00 300,000 300,000 54,000 54,000 
- บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส         
 อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด สิ่งพิมพ - 5.66 - 150,000 - 8,485 
-   บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ที่ปรึกษาและจัดกจิกรรม       
 เพื่อสงเสริมการตลาด 8.60 19.00 11,000 5,000 950 950 
- อื่นๆ      2,180 2,180 
      57,130 65,615 
หัก คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา      (56,180) (56,180) 
      950 9,435 
รวม      951 9,436 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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11 เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอืน่  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
มูลคายุติธรรม     
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย 3,385 3,839 3,385 3,839 
     
ราคาทุน     
ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการ     
   ของตลาด 11,888 12,229 11,888 12,229 
หัก  คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (3,420) (3,420) (3,420) (3,420) 
 8,468 8,809 8,468 8,809 
รวม 11,853 12,648 11,853 12,648 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 
 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 608,828 1,715,850 28,740 184,614 891,447 97,994 20,285 3,547,758 
เพิ่มขึ้น 470 11,911 - 310,990 43,530 13,725 26,218 406,844 
โอน  (31,500) 27,210 215 - 5,245 - (45,633) (44,463) 
จําหนาย - (1,908) - (343,263) (2,579) (10,839) - (358,589) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 577,798 1,753,063 28,955 152,341 937,643 100,880 870 3,551,550 
เพิ่มขึ้น 10,993 18,519 1,282 377,197 30,216 8,607 29,140 475,954 
โอน  - - - (33) 824 (791) - - 
จําหนาย (112,531) (1,349,526) (18,291) (196,657) (168,345) (21,749) (870) (1,867,969) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 476,260 422,056 11,946 332,848 800,338 86,947 29,140 2,159,535 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคาสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 5,909 383,457 17,228 59,111 740,160 58,617 - 1,264,482 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,591 71,214 1,396 36,040 39,044 14,695 - 164,980
โอน  - 154 - - (154) - - - 
จําหนาย - (276) - (5,534) (697) (10,366) - (16,873)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 8,500 454,549 18,624 89,617 778,353 62,946 - 1,412,589 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,272 39,889 1,379 20,277 54,618 12,634 - 131,069 
โอน  - - - (24) 935 (380) - 531 
จําหนาย (9,059) (422,450) (12,018) (35,744) (145,978) (19,188) - (644,437) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,713 71,988 7,985 74,126 687,928 56,012 - 899,752 
         
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - - - - - - - - 
เพิ่มขึ้น 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
จําหนาย - - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
เพิ่มขึ้น - - - - - - - - 
จําหนาย (14,777) (404,852) (103) - (2,780) - - (422,512) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - - - - - - - - 
         
มูลคาสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 554,521 893,662 10,228 62,724 156,510 37,934 870 1,716,449 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 474,547 350,068 3,961 258,722 112,410 30,935 29,140 1,259,783 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  53

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 440,396 1,348,231 9,869 60,322 619,433 89,876 6,534 2,574,661 
เพิ่มขึ้น - 2,339 - 232,966 40,525 12,505 6,644 294,979 
โอน  (31,500) 665 - - (665) - (13,178) (44,678) 
จําหนาย - - - (232,966) - (10,562) - (243,528) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 408,896 1,351,235 9,869 60,322 659,293 91,819 - 2,581,434 
เพิ่มขึ้น - - - 190,196 22,132 7,133 18,000 237,461 
โอน - - - - - - - - 
จําหนาย (41,770) (1,345,698) (3,715) (191,163) (152,347) (19,676) - (1,754,369) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 367,126 5,537 6,154 59,355 529,078 79,276 18,000 1,064,526 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
คาเสื่อมราคาสะสม (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 2,902 293,166 4,228 28,594 548,278 55,411 - 932,579 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,102 50,355 662 5,972 35,039 13,776 - 107,906 
โอน  - 154 - - (154) - - - 
จําหนาย - - - - - (10,338) - (10,338) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 5,004 343,675 4,890 34,566 583,163 58,849 - 1,030,147 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,123 16,820 414 11,284 30,152 11,447 - 71,240 
โอน  - - - - - - - - 
จําหนาย (6,127) (357,725) (1,316) (6,005) (144,212) (17,846) - (533,231) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2,770 3,988 39,845 469,103 52,450 - 568,156 
         



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - - - - - - - - 
เพิ่มขึ้น 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
จําหนาย - - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
เพิ่มขึ้น - - - - - - - - 
จําหนาย (14,777) (404,852) (103) - (2,780) - - (422,512) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - - - - - - - - 
         
มูลคาสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 389,115 602,708 4,876 25,756 73,350 32,970 - 1,128,775 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 367,126 2,767 2,166 19,510 59,975 26,826 18,000 496,370 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซ่ึงไดหักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว          
แตกลุมบริษัทยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 510.6 ลานบาท (2550: 522.2 ลานบาท)   
ในงบดุลรวม และ 436.3 ลานบาท (2550: 588.6 ลานบาท) ในงบดุลเฉพาะกิจการ 
 

ในป 2548 บริษัทไดทําสัญญาขายและเชากลับคืนเคร่ืองพิมพออฟเซทพรอมอุปกรณสวนควบกับสถาบันการเงิน
ในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 1,037 ลานบาท ราคาขายกําหนดขึ้นในราคายุติธรรมที่ประเมินโดย
ผูประเมินอิสระ (บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด) โดยบริษัทไดรับเงินจํานวน 800 ลานบาท  
ณ วันทําสัญญา และจะไดรับเงินจํานวน 253.6 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ในเดือนมีนาคม 2553 โดยบริษัทมี  
ขอผูกพันที่จะตองจายคาเชาเปนรายเดือนในจํานวนเงินเทา ๆ กันจํานวน 13.0 ลานบาท เปนเวลา 59 เดือน และ 
จํานวน 213 ลานบาท ในเดือนสุดทาย รวมเปนเงินทั้งส้ินประมาณ 979.4 ลานบาท เร่ิมตั้งแตเดือนเมษายน 2548 
ถึงเดือนมีนาคม 2553 ทั้งนี้ บริษัทจะบันทึกคาเชาทั้งหมดเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงเทากันทุกเดือน ๆ ละ 16.3 
ลานบาท จนสิ้นสุดสัญญา ภายใตสัญญา บริษัทมีสิทธิเลือกที่จะคืนเครื่องพิมพและอุปกรณสวนควบที่เชาหรือ
ใชสิทธิซ้ือในราคาตลาดที่ไมเกิน 237 ลานบาท ซ่ึงใกลเคียงกับราคาตลาดของเครื่องจักรใชแลวในอีก 5 ป     
ขางหนาที่ยืนยันโดยบริษัทในตางประเทศที่เปนผูขายเครื่องจักรดังกลาวใหแกบริษัท  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2550 และ 9 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมไดมีมติ
อนุมัติในหลักการใหขายที่ดินและอาคารสํานักงานของบริษัทซ่ึงรวมถึงอาคารสํานักงานที่ไมใชในการ
ดําเนินงาน ตอมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหจําหนายทรัพยสินของ
บริษัทในสวนที่เปนที่ดิน อาคารสํานักงานใหญและอาคารเนชั่นทาวเวอร ซ่ึงบริษัทตองซ้ือพื้นที่สํานักงานใน
อาคารบางสวนคืนจากเจาของปจจุบันกอนในวงเงินไมเกิน 130 ลานบาท และในระหวางป 2551 บริษัทไดซ้ือ
พื้นที่สํานักงานในอาคารคืนจากเจาของปจจุบันเปนจํานวนเงิน 110.2 ลานบาท   
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมรับทราบราคาที่มีผูเสนอซ้ือสินทรัพย
ดังกลาวลาสุดเปนเงิน 955 ลานบาท  ราคาขายนี้มีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยของบริษัท  
ตนทุนการซื้อพ้ืนที่สํานักงานคืนและประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของเปนเงินประมาณ 550.9 ลานบาท บริษัท
ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงิน 550.9 ลานบาท     
ในระหวางป 2551 บริษัทไดกลับรายการคาเผื่อการดอยคาจํานวน 45.7 ลานบาท  เนื่องจากอัตราเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยและภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง  
 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารสํานักงานใหญและอาคารเนชั่นทาวเวอร
กับบริษัทในประเทศแหงหนึ่งในราคา 955 ลานบาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ขายสุทธิจากคาเส่ือมราคา
สะสมและคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคามีจํานวน 953 ลานบาท เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2551 บริษัทไดโอน
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยใหแกผูซ้ือและไดรับชําระเงินทั้งจํานวนแลว 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13 ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน  อาคาร  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - 274,660 274,660 
เพิ่มขึ้น - 43,864 43,864 
โอน  44,678 - 44,678 
จําหนาย - (4,022) (4,022) 
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (8,678) (128,423) (137,101) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551 36,000 186,079 222,079 
เพิ่มขึ้น - 110,195 110,195 
กลับรายการคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา - 128,423 128,423 
จําหนาย - (424,697) (424,697) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 36,000 - 36,000 

 
14 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
 งบการเงินรวม 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร 

 
คาลิขสิทธิ-์
ซอฟทแวร 

 โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง

 

รวม 
    

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 78,597 20,275 8,750 107,622 
เพิ่มขึ้น 11,357 23,561 23,866 58,784 
โอน 12,228 - (12,228) - 
คาตัดจําหนายสําหรับป (23,154) (28,729) - (51,883) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551 79,028 15,107 20,388 114,523 
เพิ่มขึ้น 15,381 17,882 11,246 44,509 
โอน 6,919 - (6,919) - 
คาตัดจําหนายสําหรับป (25,578) (13,897) - (39,475) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 75,750 19,092 24,715 119,557 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร 

 
คาลิขสิทธิ-์
ซอฟทแวร 

 โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง

 

รวม 
    

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 78,597 - 8,750 87,347 
เพิ่มขึ้น 11,357 - 23,866 35,223 
โอน 12,228 - (12,228) - 
คาตัดจําหนายสําหรับป (23,154) - - (23,154) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551 79,028 - 20,388 99,416 
เพิ่มขึ้น 15,188 - 10,972 26,160 
โอน 6,919 - (6,919) - 
คาตัดจําหนายสําหรับป (25,550) - - (25,550) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 75,585 - 24,441 100,026 

 
15 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
สินคาแลกเปลี่ยนบริการ - 15,691 - 15,516 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 169,241 180,202 152,202 144,810 
คาสิทธิสมาชิกสนามกอลฟ – สุทธิ 10,567 12,012 10,567 12,012 
เงินมัดจํา 3,253 3,725 3,034 2,731 
อาคารชุดที่ไมไดใชในการดําเนินงาน  - 11,262 - 11,262 
อื่น ๆ  12,646 6,380 3,117 6,608 
 195,707 229,272 168,920 192,939 
หัก     
- คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของ     
    อาคารชุดที่ไมไดใชในการดําเนินงาน - (6,276) - (6,276) 
รวม 195,707 222,996 168,920 186,663 
 
รายจายตัดบัญชีที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนเงินประมาณ 
1.3 ลานบาท (2550: 1.8 ลานบาท) สําหรับกลุมบริษัท และ 1.3 ลานบาท (2550: 1.8 ลานบาท) สําหรับบริษัท 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
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16 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 
   (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร      
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   35,804 40,427 33,697 8,156 
       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   614,386 838,558 519,386 743,559 
 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม 

      

    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   650,190 878,985 553,083 751,715 
       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   7,008 12,008 - 5,000 
-  สวนที่มีหลักประกัน   350,000 - 290,000 - 
       
หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป      
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   - 1,000,000 - 1,000,000 
       
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ      
   ที่เกี่ยวของกัน       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน 4  - - 5,000 34,000 
   1,007,198 1,890,993 848,083 1,790,715 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 
   (พันบาท) 
สวนที่ไมหมุนเวียน      
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      
-  สวนท่ีไมมีหลักประกัน   13,976 613,899 - 592,915 
-  สวนที่มีหลักประกัน   918,041 - 678,040 - 
       
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน       
-  สวนท่ีไมมีหลักประกัน 19  149,659 - 149,659    - 
   1,081,676 613,899 827,699 592,915 
รวม   2,088,874 2,504,892 1,675,782 2,383,630 
 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  1,007,198 1,890,993 848,083 1,790,715 
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 1,081,676 613,899 827,699 592,915 
รวม 2,088,874 2,504,892 1,675,782 2,383,630 
 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสวนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซ่ึงเปน
สินทรัพยดังนี้ 
 

 
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ2550 เปนสกุลเงินบาท 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ที่ดินและอุปกรณ 486,968 - 300,052 - 
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เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ กับสถาบันการเงิน
ในประเทศบางแหงเปนเงินประมาณ 3,061 ลานบาท (2550: 3,718 ลานบาท) และในวงเงินรวม 2,533 ลานบาท 
(2550: 3,428 ลานบาท) สําหรับบริษัท 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 บริษัททําสัญญารวมใหกูกับสถาบันการเงินในประเทศสามแหง เปนจํานวน 1,870 
ลานบาท เพื่อเตรียมชําระหนี้เงินกูและหุนกูของบรษิัท  
 
เงินกูยืมภายใตสัญญารวมใหกูนี้มีอัตราดอกเบี้ยและกําหนดเวลาชําระคืนแตกตางกันตามวงเงิน ดังตอไปน้ี 
 
ก)  เงินกูที่ 1 จํานวน 865 ลานบาท มีดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมขั้นต่ําเฉลี่ย (average MLR) ของกลุมผูใหกู       

ในปแรกและอัตราเงินกูยืมขั้นต่ําเฉลี่ยบวกดวยอัตรารอยละตามที่กําหนดในสัญญาสําหรับปตอไป โดยมี
กําหนดชําระคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่ทําสัญญา (14 สิงหาคม 2550) เงินกูนี้ค้ําประกันโดยที่ดินพรอม    
ส่ิงปลูกสรางทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หากบริษัท
ขายทรัพยสินซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวของกันที่
นํามาเปนประกันตามรายละเอียดที่ระบุไวในสัญญารวมใหกูนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทจะตองนํา
เงินที่ไดรับหลังหักคาใชจายที่เกี่ยวของจากการขายทั้งหมดมาชําระหนี้เงินกูนี้ 

 
ในเดือนธันวาคม 2550 กิจการที่เกี่ยวของกันขางตนไดขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางทั้งหมดและจายคืนหนี้
ใหแกบริษัทบางสวนเปนเงิน 267 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดนําเงินดังกลาวจายคืนเงินกูแกกลุมผูใหกูรวมแลว
เปนเงิน 250 ลานบาท และในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทไดชําระคืนหนี้สวนที่เหลือจํานวน 615 ลานบาท 
ใหกับกลุมผูใหกูแลวทั้งจํานวน 

 
ข) เงินกูที่ 2 จํานวน 1,005 ลานบาท บริษัทไดเบิกเงินกูจํานวน 1,000 ลานบาท และ 5 ลานบาท ในระหวางป 

2551 และ 2550 ตามลําดับ  เพื่อชําระคืนหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ในป 2551  เงินกูดังกลาวมีดอกเบี้ยใน
อัตราเงินกูยืมขั้นต่ําเฉลี่ย (average MLR) ของกลุมผูใหกู โดยมีกําหนดชําระคืนเปนงวดราย 3 เดือนใน
จํานวนเงินที่แตกตางกัน รวมทั้งส้ิน 18 งวด เร่ิมตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2555  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินกูคงเหลือจํานวน 985 ลานบาท 
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ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมตาง ๆ ขางตน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัด ตาง ๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือหนังสือยินยอมจากผูใหกู 
 
ในป 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เปนจํานวน 
35 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ําในปแรกและอัตราเงินกูยืมขั้นต่ําเฉลี่ยบวกดวยอัตรา
รอยละตามที่กําหนดในสัญญาสําหรับปตอไป โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนเงินเดือนละ 
584,000 บาท รวมทั้งส้ิน 60 งวด เร่ิมตั้งแตเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2554  ภายใตเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูยืม บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 บริษัทยอยมีเงินกูคงเหลือจํานวน 20.98 ลานบาท  
 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 บริษทัยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ  
แหงหนึ่ง เปนจํานวน 300 ลานบาท เพื่อซ้ือเครื่องพิมพและอื่นๆ  เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ํา
ในปแรกและอตัราเงินกูยืมขั้นต่ําเฉลี่ยบวกดวยอัตรารอยละตามที่กําหนดในสัญญาสําหรับปตอไป โดยมีกําหนด
ชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนเงินที่แตกตางกัน รวมทั้งส้ิน 48 งวด เร่ิมตั้งแตเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือน
ธันวาคม 2555  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยมีเงินกูคงเหลือจํานวน 300 ลานบาท เงินกูนี้ค้ําประกันโดย
จดจํานองเครื่องพิมพ 
 
หุนกู 
 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 บริษัทไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และหนังสือช้ีชวนแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเสนอขายหุนกูแกสาธารณชน ดังตอไปน้ี 
 
หุนกูของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2547 ชุดที่ 2 จํานวน 1,000,000 หุน  มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1,000 บาท เปนจํานวนเงินรวม 1,000 ลานบาท โดยมีอายุ 5 ปทยอยจายคืนเงินตน (จายคืนเงินตน   
คร้ังแรกจํานวนเงิน 500 ลานบาท  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 และจายคืนเงินตนคร้ังที่สองจํานวนเงิน 500  
ลานบาท  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552) ระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ และมีผูแทน      
ผูถือหุนกู โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 ตอป  หุนกูนี้ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 
2547  
 
ในการประชุมผูถือหุนกูเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมผูถือหุนกูไดมีมติอนุมัติใหแกไขวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกูจากวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 เปนวันที่ 18 มีนาคม 2551และในระหวางป 2551 บริษัทไดชําระคืน
หุนกูจํานวน 1,000 ลานบาทแลวทั้งจํานวน 
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ภายใตเงื่อนไขของหุนกู บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไวในหุนกูซ่ึงสวนใหญเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน  การจายเงินปนผลและการรักษาอัตราสวนตางๆ ในงบการเงินรวมตลอดอายุของหุนกูเหลานี้ 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน 
 
ในระหวางป 2551 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อใหโฆษณาและบริการตางๆที่
เกี่ยวของโดยบริษัทดังกลาวไดใหบริษัทกูเงินจํานวน 150 ลานบาท บริษัทตกลงที่จะจายคืนเงินกูใหแกบริษัท
ดังกลาว โดยหักจากเงินรับคาโฆษณาหลังหักสวนลด บริษัทจะจายคาบริการตามที่ระบุในสัญญาและดอกเบี้ยใน
อัตรา Minimum Loan Rate (MLR) ตอปของธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง บันทึกขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 3 ป 
และสามารถมีผลบังคับตอไปไดอีกทุก ๆ 3 ป 
 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 กลุมบรษิทัมีวงเงนิสินเชื่อซ่ึงยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 1,125 ลานบาท (2550: 
2,107 ลานบาท) 
 

17 เจาหนี้การคา 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 
   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 4  64,739 45,519 109,436 138,029 
กิจการอื่น ๆ   65,722 143,414 17,465 56,376 
รวม   130,461 188,933 126,901 194,405 
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18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 
   (พันบาท) 
คาใชจายคางจาย   150,768 151,997 64,563 73,364 
เจาหนี้กรมสรรพากร   20,079 28,488 18,511 28,198 
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ   53,939 59,355 38,865 40,367 
เจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน 4  25 861 11,835 20,486 
เจาหนี้อื่น – กิจการอื่น ๆ   18,837 52,120 3,372 2,867 
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนา   9,866 17,102 8,966 16,337 
อื่น ๆ   15,057 20,728 11,250 15,635 
รวม   268,571 330,651 157,362 197,254 

 
19 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเชา      
   กลับคืนรอการตัดบัญชี  24,665 44,398 24,665 44,398 
คาเชาเครื่องจักรคางจาย  149,736 109,736 149,737 109,736 
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น 16 149,659 - 149,659 - 
อื่น ๆ  3,301 1,691 - - 
รวม  327,361 155,825 324,061 154,134 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  65

20 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน  2551  2550 
 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
ทุนจดทะเบียน (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 10  250,000 2,500,000 250,000 2,500,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
- หุนสามัญ 10  250,000 2,500,000 250,000 2,500,000 
       
หุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว       
ณ วันที่ 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 10  164,774 1,647,740 164,773 1,647,730 
เพิ่มทุน 10  -    -    1 10 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
- หุนสามัญ 10  164,774 1,647,740 164,774 1,647,740 

 
21 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของผูถือหุน 
 
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษทัเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซ้ือหุนสามัญใหแกผูถือหุนจํานวน 39,426,525 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทไดในราคา 14 บาท ตอหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิฯนี้มีอายุ 5 ป นับตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2545 (วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) และหมดอายุในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 
 
ในป 2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,034 หนวย ไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทจํานวน 1,034 หุน ในราคาใชสิทธิหุนละ 14 บาท เปนจํานวนเงิน 14,476 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
หมดอายุเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550  
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22 การโอนสวนเกนิมูลคาหุน 
 
ในป 2550 บริษัทไดโอนสวนเกินมูลคาหุนทั้งหมดจํานวน 115.6 ลานบาท เพื่อลดยอดขาดทุนสะสมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 การโอนสวนเกินมูลคาหุนนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2550 
 
การโอนสวนเกินมูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสมดังกลาวขางตนเปนไปตามมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  

 
23 สวนเกินทุน 

 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน     
สูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) 
สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได (ดูการโอนสวนเกินมูลคาหุนในหมายเหตุ 22) 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมที่บันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิใน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายหักขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผล
ไมได 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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24 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานสวนงานธุรกิจ
พิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑ
ในการกําหนดสวนงาน 
 

ผลไดเสียสินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่สามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล  
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
 

สวนงาน 1  ส่ิงพิมพและโฆษณา 
สวนงาน 2  บริการดานการพิมพ 
สวนงาน 3  ส่ือการศึกษาและบันเทิง 
สวนงาน 4  ส่ือกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม 
สวนงาน 5  อื่น ๆ 
 
สวนงานภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ขอมูลเกี่ยวกับผลได (เสีย) ตามสวนงานธุรกิจ 
 

           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ลานบาท) 
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 2,089 2,244 438 474 413 545 342 329 194 170 (746) (755) 2,730 3,007 
รายไดคาเชาและบริการ 308 362 18 18 104 - - - - - (295) (313) 135 67 
ดอกเบี้ยรับ 32 36 - - 1 2 - - - 4 (12) (18) 21 24 
รายไดอื่น 137 91 27 72 15 27 14 2 - - (61) (84) 132 108 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 71 55 - - - - - 2 - - (69) (55) 2 2 
รวมรายได 2,637 2,788 483 564 533 574 356 333 194 174 (1,183) (1,225) 3,020 3,208 
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 1,484 1,551 425 475 332 365 258 259 193 155 (903) (952) 1,789 1,853 
คาใชจายในการขายและบริหาร 974 1,166 66 56 130 118 63 50 25 73 (201) (164) 1,057 1,299 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - 560 - - - - - - - - - - - 560 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 108 117 65 81 - - - - - - (108) (149) 65 49 
รวมคาใชจาย 2,566 3,394 556 612 462 483 321 309 218 228 (1,212) (1,265) 2,911 3,761 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 71 (606) (73) (48) 71 91 35 24 (24) (54) 29 40 109 (553) 
ดอกเบี้ยจาย (126) (166) (14) (15) - (1) (4) (10) (2) 1 11 17 (135) (174) 
ภาษีเงินได - (25) (13) (6) (27) (32) - (1) - - - - (40) (64) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (55) (797) (100) (69) 44 58 31 13 (26) (53) 40 57 (66) (791) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ 
           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ลานบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 126 86 - 5 84 72 15 3 31 2 - - 256 168 
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา - 1 - - - - - - - - - - - 1 
ลูกหนี้การคา  503 649 115 105 128 161 109 90 18 26 (125) (180) 748 851 
รายไดคางรับ 10 9 - - 9 11 8 48 21 - - - 48 68 
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 172 163 15 54 22 42 3 5 3 31 (197) (212) 18 83 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 88 169 - - - 34 5 - - - (93) (203) - - 
สินคาคงเหลือ  323 85 8 7 107 111 5 6 - - 8 7 451 216 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  44 63 26 11 4 5 9 14 6 4 (1) - 88 97 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,266 1,225 164 182 354 436 154 166 79 63 (408) (588) 1,609 1,484 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 573 627 25 90 - 63 - 6 - - (549) (674) 49 112 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน  1 10 - - - - - - - - - - 1 10 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น  12 13 - - - - - - - - - - 12 13 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  496 1,129 684 499 3 3 52 72 3 1 22 12 1,260 1,716 
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 36 222 - - - - - - - - - - 36 222 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน 254 254 - - - - - - - - - - 254 254 
สินทรัพยไมมีตัวตน 100 99 - - 19 16 - - - - - - 119 115 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  169 187 - 26 2 - 18 10 7 - - (1) 196 222 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,641 2,541 709 615 24 82 70 88 10 1 (527) (663) 1,927 2,664 
รวมสินทรัพย 2,907 3,766 873 797 378 518 224 254 89 64 (935) (1,251) 3,536 4,148 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ 
           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ลานบาท) 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น               
    จากสถาบันการเงิน 553 752 50 68 - -  47 58 - 1 - -  650 879 
เจาหนี้การคา 127 194 112 107 107 147  9 16 24 2 (249) (278) 130 188 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 290 5 67 7 - - - - - - - - 357 12 
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - 1,000 - - - - - - - - - - - 1,000 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 34 43 117 - - - 36 45 17 (93) (204) - - 
ภาษีเงินไดคางจาย - 25 - - 15 20 - - - - - - 15 45 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 157 198 42 71 79 86 51 52 12 42 (73) (118) 268 331 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,132 2,208 314 370 201 253 107 162 81 62 (415) (600) 1,420 2,455 
               
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 678 593 254 21 - - - - - - - - 932 614 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 324 154 - - 1 - - - 3 2 - - 328 156 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,002 747 254 21 1 - - - 3 2 - - 1,260 770 
รวมหนี้สิน 2,134 2,955 568 391 202 253 107 162 84 64 (415) (600) 2,680 3,225 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ลานบาท) 
รายจายฝายทุน 392 295 220 338 14 1 6 5 1 1 (189) (233) 444 407 
คาเสื่อมราคา 71 108 33 29 1 2  24 22 1 - - 4  130 165 
คาตัดจําหนาย 27 27 - - 14 35  1 2 - - - - 42 64 
กําไรจากการขายสินทรัพย 49 2 - 69 - - - - - - - (33)  49 38 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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25 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
รายไดจากการขายเศษวัสดุ 21,743 15,623 16,872 15,363 
รายไดคาบริการสิ่งอํานวยความสะดวก     
   ทางดานสํานักงานและบริการ - - 60,233 42,426 
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 49,300 38,492 49,394 1,829 
อื่น ๆ 61,295 53,313 10,948 41,036 
รวม 132,338 107,428 137,447 100,654 

 
26 คาใชจายในการขายและบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
คาใชจายในการจัดจําหนาย 16,226 22,245 144,386 132,807 
คาใชจายในการตลาด 217,993 211,465 222,001 203,333 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 338,488 361,942 281,656 290,136 
คาใชจายในการบริหาร 212,346 235,711 127,943 194,715 
คาเสื่อมราคา 67,349 105,670 58,147 96,335 
ผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุกอนกําหนด 61,910 6,328 60,989 6,328 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและ     
    สินทรัพยอื่นตัดบัญชี 15,062 29,437 - 22,584 
หนี้สงสัยจะสูญ 32,108 181,109 32,346 94,060 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน - 39,840 - 116,920 
อื่น ๆ 95,035 105,317 46,310 83,634 
รวม 1,056,517 1,299,064 973,778 1,240,852 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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27 คาใชจายพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 560,397 616,761 413,732 466,988 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 44,578 30,467 33,442 23,400 
อื่น ๆ 133,553 131,837 77,762 85,485 
รวม 738,528 779,065 524,936 575,873 
 
 (จํานวนคน) 
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,677 1,896 1,020 1,221 
 
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง    
เลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต 

 

28 ดอกเบี้ยจาย 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 
   (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจายที่เกี่ยวกับ       
   กิจการที่เกี่ยวของกัน 4  - - 643 2,222 
   สถาบันการเงิน   130,628 174,513 121,005 163,296 
   บริษัทอื่น   4,743 - 4,743 - 
รวม   135,371 174,513 126,391 165,518 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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29 ภาษีเงินได 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2551  2550  2551  2550 
   (พันบาท) 
ภาษีเงินไดปปจจุบัน   39,292 39,521 - - 
ภาษีของปกอน ๆ ที่บันทึกต่ําไป   - 24,730 - 24,730 
รวม   39,292 64,251 - 24,730 

 
จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนรวมมากกวาจํานวนภาษีเงินไดที่คํานวณ
โดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับป เนื่องจากความแตกตางระหวางการรับรู
รายไดและคาใชจายทางบัญชีกับรายไดและคาใชจายทางภาษีบางรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับ     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อขาดทุนจากหนังสือลาสมัย คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนและสินทรัพย และ
เนื่องจากขาดทุนของบริษัทยอยของบางแหงซ่ึงไมสามารถจะนํามาสุทธิกับกําไรของบริษัทและบริษัทยอยแหง
อื่น ๆ ของกลุมบริษัทในการคํานวณภาษีเงินได 

 
30 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คํานวณจากกําไร
(ขาดทุน)สําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักระหวางปในแตละปดังนี้ 
 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ (ขั้นพื้นฐาน) 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท/ พันหุน) 
กําไร(ขาดทุน)ที่เปนสวนของผูถือหุนของบรษิัท     
(ขั้นพื้นฐาน) (54,981) (797,515) 47,875 (800,903) 
จํานวนหุนสามัญทีอ่อกจําหนายแลว 164,774 164,774 164,774 164,774 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (ข้ันพ้ืนฐาน)  (บาท) (0.33)  (4.84) 0.29 (4.86) 
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หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันหุน) 
หุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 164,774 164,773 164,774 164,773 
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายในระหวางป -    1 -    1 
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   (ขั้นพื้นฐาน) 164,774 164,774 164,774 164,774 

 
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือ
ออกเครื่องมือทางการที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  
 
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความ
สมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการ
จัดการความเสี่ยง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง
เพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท (หมายเหตุขอ 16)  
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อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนด
ชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังนี้ 

  
 งบการเงินรวม 

 
 

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริง 

 
ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ปแต
ภายใน 5 ป 

 
รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
ป 2551     
หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 35,804 - 35,804 
   เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 4.25 – 7.75 614,386 - 614,386 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร

และเอ็ม แอล อาร 
บวกรอยละ 0.50 

357,008 - 357,008 

ไมหมนุเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร -  932,017  932,017 
   เงินกูยืมระยะยาวจากบรษิัทอ่ืน เอ็ม แอล อาร -  149,659  149,659 
รวม  1,007,198  1,081,676  2,088,874 
     
ป 2550     
หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.10 – 8.00 40,427 - 40,427 
   เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 3.80 – 6.77 838,558 - 838,558 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร 12,008  -  12,008 
   หุนกู 5.25 1,000,000  -  1,000,000 
ไมหมนุเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร -  613,899  613,899 
รวม  1,890,993  613,899  2,504,892 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
อัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริง 

 
ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ปแต
ภายใน 5 ป 

 
รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
ป 2551     
หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 33,697 - 33,697 
   เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 3.80 – 7.75 519,386 - 519,386 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร

และเอ็ม แอล อาร 
บวกรอยละ 0.50 

290,000  -  290,000 

   เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เอ็ม โอ อาร 5,000  -  5,000 
ไมหมนุเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร  -  678,040  678,040 
   เงินกูยืมระยะยาวจากบรษิัทอ่ืน เอ็ม แอล อาร  -  149,659  149,659 
รวม  848,083  827,699  1,675,782 
     
ป 2550     
หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.10 – 8.00 8,156 - 8,156 
   เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 3.80 – 7.75 743,559 - 743,559 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร 5,000  -  5,000 
   หุนกู 5.25 1,000,000  -  1,000,000 
   เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 7 34,000  -  34,000 
ไมหมนุเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร  -  592,915  592,915 
รวม  1,790,715  592,915  2,383,630 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคาที่ เปนเงินตรา
ตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกิน   
หนึ่งป เพื่อปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  สัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบดุลเปนรายการที่เกี่ยวของกับรายการซื้อที่เปนเงินตราตางประเทศ    
ในงวดถัดไป 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจากการซื้อสินคาที่
เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 
 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2551 2550 2551 2550 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (พันบาท) 
ประมาณการยอดซื้อสินคา   81,955 74,675 81,955 74,675 
สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ   81,955 74,675 81,955 74,675 
ยอดความเสี่ยงคงเหลอืสุทธ ิ   - - - - 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเส่ียงทางดานสินเชื่อ คือ ความเส่ียงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัทตามเงื่อนไขที่ 
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด 
 
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสม่ําเสมอ     
โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา  โดยไมมีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ ณ วันที่ในงบดุล 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันที่ในงบดุล 
อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญ
จากการเก็บหนี้ไมได 
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ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่   
ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  และสามารถตอรองราคากันไดอยางอิสระในลักษณะ
ของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน  
กลุมบริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สินภายใต
เครื่องมือทางการเงิน 
 
บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปน้ีในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน 
 
มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันที่ใน
งบดุล  ถามีราคาตลาด  ในกรณีที่ไมมีราคาตลาดประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคา
ลวงหนาตามสัญญา กับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน   โดยใช
อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใชกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล   
 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น มีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน 
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เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจาก
เงินกูนี้มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซ่ึงเปนอัตราตลาดในปจจุบัน 
 
หุนกูที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลคายุติธรรมประมาณขึ้นโดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชอัตราดอกเบี้ย     
เงินกูยืมเฉลี่ยสําหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน  ซ่ึงไดแสดงไวดังนี้ 
 
 2551  2550 

 ราคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม  ราคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 
 (ลานบาท) 

หุนกู - - 1,000 1,019 
 

32 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่     
   ยกเลิกไมได     
ภายในหนึ่งป 155,884 213,292 155,884 213,292 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 238,971 394,855 238,971 394,855 
รวม 394,855 608,147 394,855 608,147 
     
ภาระผูกพันอื่น ๆ     
เลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใช 29,164 17,394 29,164 17,394 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 81,955 74,675 81,955 74,675 
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยกับ     
   สถาบันการเงิน - - 130,000 135,000 
รวม 111,119 92,069 241,119 227,069 
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ก) บริษัทมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาเคร่ืองพิมพออฟเซทพรอมอุปกรณสวนควบหนึ่งฉบับ
ใหแกสถาบันการเงินในประเทศหนึ่งแหงเปนงวดรายเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2553  

 
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร

ในประเทศหลายแหง จํานวนเงินรวม 2.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตอจํานวนเงิน 82.0 ลานบาท (2550: 
2.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตอจํานวนเงิน 74.7 ลานบาท) 

 
33 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 

 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติในเรื่องที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

 
1. อนุมัติแผนการนําบริษัทยอย 2 บริษัท ซ่ึงบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ไดแก บริษัท เนชั่น

อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ("NINE") และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง             
คอรปอเรชั่น จํากัด ("NBC") เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังนี้ 
1.1  อนุมัติแผนเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ NINE ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทและประชาชนและ
บุคคลทั่วไปเปนคร้ังแรก (“IPO”) จํานวน 15,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 
17.65 ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย 
1.2  อนุมัติแผนเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ NBC ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทและประชาชนและ
บุคคลทั่วไปเปนครั้งแรกจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 29.41      
ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย 

 
2.  อนุมัติการขายหุนสามัญที่บริษัทถืออยูใน NINE จํานวนไมเกิน 14,000,000 หุน พรอมกับการทํา IPO 

ของ NINE 
 

3. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ NINE ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
(Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน 9,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 10.59   
ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย 

 
4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสวนของทุนของ NBC ดังนี้ 

4.1  อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของ NBC จาก 240,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท 
โดยการลดจํานวนหุนลง เปนจํานวน 12,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสม 
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4.2  อนุมัติการแปรสภาพ NBC จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
4.3  อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน NBC จากมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาที่  
ตราไวหุนละ 1 บาท 
4.4  อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของ NBC จาก 120,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 170,000,000 บาท 
โดยการออกหุนสามัญใหมเพื่อขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทและแกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปน    
คร้ังแรกเปนจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
4.5  อนุมัติใหนําหุนของ NBC เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

 

5. อนุมัติการขายหุนสามัญที่บริษัทถืออยูใน NBC จํานวนไมเกิน 15,000,000 หุน พรอมกับการทํา IPO ของ 
NBC 

 

6. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ NBC ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
(Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 11.76 
ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย 

 

7. อนุมัติใหเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแผนการนําบริษัทยอย 2 บริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ  

 

8. อนุมัติใหเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดสัดสวนใหสิทธิในการจองซื้อหุนที่
ออกใหมของบริษัทยอย 2 บริษัทใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

 

9. อนุมัติกําหนดการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 ในวันที่ 20 มีนาคม 2552 
 

34 มาตรฐานการบัญชีไทยท่ียังไมไดใช 
    

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ ณ วันที่ในงบดุล เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการ
บัญชีตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 
2552 เปนตนไป 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 
          ที่ยกเลิก 

 

กลุมบริษัทคาดวาการกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบตองบการเงินของกลุม
บริษัทอยางมีสาระสําคัญ  




