
                                                                                                                                                    

 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงินระหวางกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 



 
 
 
 

             
  

 
 

 
 
 
 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2550 และ  2549 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของ
ขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน  เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม  การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป  ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2550 และตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 9 งบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2549 ไดรับการปรับปรุงใหมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวม จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนและเรียกชื่อใหมวา “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ขาพเจาไดตรวจสอบ
รายการปรับปรุงตองบการเงินป 2549 และเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาวมีความเหมาะสมและไดปรับปรุงโดยถูกตอง
แลว  นอกจากการตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกลาว  ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ใน
รายงานของขาพเจา   งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่ง
ของงบการเงินดังกลาวขางตน 
 
 
 
 
  

(นายวินิจ  ศิลามงคล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2550 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

สินทรัพย หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550 2549 2550 2549

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 224,126 189,987 152,741 141,177 
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจํา 616 607 86 86 
ลูกหน้ีการคา 3, 4 937,652 974,457 699,673 736,208 
รายไดคางรับ 57,276 48,554 15,249 18,183 
ลูกหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 480,360 132,508 458,892 252,750 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 260,789 260,898 477,243 456,558 
สินคาคงเหลือ   235,218 234,444 107,822 109,702 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 175,363 223,574 120,785 167,555 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,371,400 2,065,029 2,032,491 1,882,219 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 3, 5, 9 26,745 19,804 503,475 495,974 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 3 11,611 11,611 11,611 11,611 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 12,006 12,277 12,006 12,277 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2,244,879 2,283,276 1,629,634 1,642,082 
อาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 274,660 274,660 274,660 274,660 
ลูกหน้ีภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน 253,590 253,590 253,590 253,590 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 91,939 87,830 91,463 87,347 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 167,441 107,212 117,041 57,760 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,082,871 3,050,260 2,893,480 2,835,301 

รวมสินทรัพย 5,454,271 5,115,289 4,925,971 4,717,520 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบดุล 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550 2549 2550 2549

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 1,428,577 760,357 1,284,593 625,125 
เจาหน้ีการคา 3 200,827 173,535 161,940 254,569 
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหนึ่งป 234,508 174,508 227,500 167,500 
หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 500,000            600,000           500,000           600,000           
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                    -                   35,000 25,000 
ภาษีเงินไดคางจาย 23,707 15,830 -                   -                   
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 211,819 251,599 122,544 140,705 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,599,438 1,975,829 2,331,577 1,812,899 

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 526,677 330,557 500,437 302,565 
หุนกู 500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 138,955 133,866 138,933 133,866 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,165,632 1,464,423 1,139,370 1,436,431 
รวมหน้ีสิน 3,765,070 3,440,252 3,470,947 3,249,330 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบดุล 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550 2549 2550 2549

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
   ทุนที่ออกและชําระแลว 1,647,730 1,647,730 1,647,730 1,647,730 
สวนเกินทุน
   สวนเกินมูลคาหุน 115,558 115,558 115,558 115,558 
   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม (40,898) (40,627) (40,898) (40,627)
ขาดทุนสะสม (143,537) (154,222) (267,366) (254,471)
รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 1,578,853 1,568,439 1,455,024 1,468,190 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 110,348 106,598 -                   -                   
รวมสวนของผูถือหุน 1,689,201 1,675,037 1,455,024 1,468,190 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 5,454,271 5,115,289 4,925,971 4,717,520 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายได 3
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 694,171 757,356 519,416 637,861 
รายไดคาเชาและบริการ 11,961 11,146 100,638 101,945 
ดอกเบี้ยรับ 5,034 5,603 8,800 7,602 
รายไดอื่น 50,771 21,962 19,112 12,763 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 386                   211 -                   -                   
รวมรายได 762,323 796,278 647,966 760,171 

คาใชจาย
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 3 451,757 458,305 391,078 430,078 
คาใชจายในการขายและบริหาร 3 239,997 281,073 230,237 260,808 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 3 1,304                -                   -                   -                   
รวมคาใชจาย 693,058 739,378 621,315 690,886 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 69,265 56,900 26,651 69,285 
ดอกเบี้ยจาย (42,000) (40,524) (39,546) (39,224)
ภาษีเงินได (12,830) (21,087) -                   (16,467)            
กําไร (ขาดทุน) หลังหักภาษีเงินได 14,435 (4,711) (12,895) 13,594 
ขาดทุน (กําไร) สุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย (3,750) 224 -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,685 (4,487) (12,895) 13,594 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 8
ขั้นพื้นฐาน 0.06 (0.03) (0.08) 0.08 
ปรับลด 0.06 (0.03) (0.08) 0.08 

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด  

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,685 (4,487) (12,895) 13,594 

รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 63,303 57,155 32,767 39,832 
ดอกเบี้ยรับ (101) (670) (3,867) (2,669)

(4,933) (4,933) (4,933) (4,933)
ดอกเบี้ยจาย 42,000 40,524 39,546 39,224 
คาเผ่ือ (กลับรายการ) หน้ีสงสัยจะสูญ (3,815) 3,348 1,856 19,949 
คาเผ่ือสินคาลาสมัย 1,640 6,071 -                   -                   
กลับรายการคาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา
   ของเงินลงทุน -                    -                   (6,251)              -                   
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายตัดบัญชี 1,947 -                   -                   -                   
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (36,460) (1,376) -                   (1,376)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (386)                  (211) -                   -                   
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 1,304                -                   -                   -                   

3,750 (224) -                   -                   
ภาษีเงินได 12,830 21,087 -                   16,467 

91,764 116,284 46,223 120,088 

(พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

รับรูรายไดดอกเบี้ยรับจากสัญญาขายและเชากลับคืน

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

ลูกหน้ีการคา 41,043 4,423 46,228 (28,167)
รายไดคางรับ (8,722) 2,814 2,934 8,973 
สินคาคงเหลือ (2,414) 24,351 1,880 35,226 
ลูกหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (13,282) -                   15,274 -                   
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (12,703) (26,501) 1,721 (16,748)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,836 8,738 (1,317) 7,133 
เจาหน้ีการคา 27,292 5,144 (92,629) 3,047 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (18,764) (22,560) 2,756 5,499 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 10,022 10,196             10,000 10,000             
จายดอกเบี้ย (63,016) (60,933) (60,463) (59,991)
จายภาษีเงินได (25,290) (17,804) (13,364) (14,535)

27,766 44,152 (40,757) 70,525 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 101 670 3,867 2,669 
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจํา (9) -                   -                   -                   
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                    -                   (50,685) (88,500)

109                   -                   30,000 20,000             
(42,875)             -                   (1,250)              (20,000)

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (265,773) (46,145) (247,423) (13,684)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (9,520) (6,398)              (9,528) (5,990)              
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -                    2,317 -                   2,120 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (317,967) (49,556) (275,019) (103,385)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

668,220 7,231 659,468 (535)
-                    -                   10,000 -                   

300,000            150,000 300,000 150,000 
(43,880) (35,335) (42,128) (21,336)

ชําระคืนหุนกู (600,000)           -                   (600,000)          -                   
เงินสดรับจากการออกหุนทุน -                    350 -                   350 

324,340 122,246 327,340 128,479 

34,139 116,842 11,564 95,619 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 189,987 131,951 141,177 89,810 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 224,126 248,793 152,741 185,429 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
   สถาบันการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลงใน สํารองตาม ของผูถือหุน เงินรับลวงหนา ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน มูลคายุติธรรม กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เฉพาะบริษัท คาหุน สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,647,480 344,629           (42,169) 20,794 (249,965) 1,720,769 77,500             18,138 1,816,407 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
   สําหรับงวด 2549
การเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยจดทะเบียน -                   -                   1,234 -                   -                      1,234 -                   -                   1,234 
กําไรสุทธิของรายการที่รับรูในสวน
   ของผูถือหุน -                   -                   1,234                -                   -                      1,234               -                   -                   1,234               
ขาดทุนสุทธิ -                   -                   -                    -                   (4,487)                 (4,487) -                   (224)                 (4,711)
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                   -                   1,234                -                   (4,487)                 (3,253)              -                   (224)                 (3,477)              
ทุนเรือนหุนที่ออก 250                  100                  -                    -                   -                      350 -                   77,500             77,850 
โอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกิน
   มูลคาหุนสามัญไปลดยอดขาดทุนสะสม -                   (229,171)          -                    (20,794)            249,965              -                   -                   -                   -                   
เงินรับลวงหนาคาหุน -                   -                   -                    -                   -                      -                   (77,500)            -                   (77,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 1,647,730 115,558 (40,935) -                   (4,487) 1,717,866 -                   95,414 1,813,280 

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสมสวนเกินทุน

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลงใน สํารองตาม ยังไมได ของผูถือหุน เงินรับลวงหนา ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน มูลคายุติธรรม กฎหมาย จัดสรร เฉพาะบริษัท คาหุน สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,730         115,558            (40,627)             -                   (154,222)             1,568,439         -                   106,598            1,675,037         
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
   สําหรับป 2550
การเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยจดทะเบียน -                   -                   (271)                   -                   -                      (271) -                   -                   (271)

   ของผูถือหุน -                   -                   (271)                   -                   -                      (271)                 -                   -                   (271)                 
กําไรสุทธิ -                   -                   -                     -                   10,685 10,685 -                   3,750                14,435 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 1,647,730         115,558            (40,898)             -                   (143,537)             1,578,853         -                   110,348            1,689,201         

ขาดทุนสุทธิของรายการที่รับรูในสวน

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) สะสม

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน จากการ
ที่ออกและ สวนเกิน เปลี่ยนแปลงใน สํารองตาม รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน มูลคายุติธรรม กฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,647,480 344,629 (42,169) 20,794 (249,965) 1,720,769 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 9 -                    -                    -                   -                   (99,593) (99,593)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,480 344,629 (42,169) 20,794 (349,558) 1,621,176 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2549
การเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
   จดทะเบียน -                    -                    1,234               -                   -                    1,234                
กําไรสุทธิของรายการที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                    -                    1,234               -                   -                    1,234                
กําไรสุทธิ -                    -                    -                   -                   13,594 13,594 
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                    -                    1,234               -                   13,594              14,828              
ทุนเรือนหุนที่ออก 250                   100                   -                   -                   -                    350 
โอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
   ไปลดยอดขาดทุนสะสม -                    (229,171)           -                   (20,794)            249,965 -                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 1,647,730 115,558 (40,935) -                   (85,999) 1,636,354 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)

(พันบาท)

สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) สะสม

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน จากการ
ที่ออกและ สวนเกิน เปลี่ยนแปลงใน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน มูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,730         115,558            (40,627)            (154,222)           1,568,439         
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 9 -                    -                    -                   (100,249)           (100,249)           
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,730         115,558            (40,627)            (254,471)           1,468,190         
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด 2550
การเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
   จดทะเบียน -                    -                    (271)                 -                    (271)
กําไรสุทธิของรายการที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                    -                    (271)                 -                    (271)
ขาดทุนสุทธิ -                    -                    -                   (12,895)             (12,895)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 1,647,730 115,558 (40,898) (267,366) 1,455,024 

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)
สวนเกินทุน

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 

 
1 ขอมูลทั่วไป  
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู         
จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 44 หมู 10 ถนนบางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือน มิถุนายน 2531   
 
บริษัทและบริษทัยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดําเนนิธุรกจิหลักเกีย่วกับการผลิตและจําหนายหนงัสือพิมพ 
สิ่งพิมพและใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร  

 
2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย      
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) ฉบับที่ 
41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและจัดทําข้ึนตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549โดย
เนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอ
ซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

 งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวน
ท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ (หมายเหตุ 9)   

  

3 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดย
การมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้น
โดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 

 นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการและอื่น ๆ ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม อัตราคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 ของสถาบันการเงิน 
คาใชจาย ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึง่ใกลเคียงกับอัตราตลาด 
ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม อัตราคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 ของสถาบันการเงิน 
 

รายการที่สําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม 2550 และ 2549  กับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปได
ดังนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ -  -  97,269  96,685 
ดอกเบี้ยรับ -  -  3,794  2,048 
รายไดอื่น -  -  10,120  - 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น -  -  138,165  116,214 
ดอกเบี้ยจาย -  -  441  398 
        
บริษัทรวม        
รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 180  230  180  230 
รายไดจากการขายเครื่องพิมพ 334,993  -  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
      
กิจการที่เก่ียวของกัน      
ดอกเบี้ยรับ 30  545  30  545 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น 15,224 11,865 15,224 11,865 
        
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน     
คาตอบแทนกรรมการ - 1,600 - 1,600 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
 

ลูกหนี้การคา    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
- บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 2,721 2,721 
- บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 2,744 1,590 
- บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด - - 165 - 
- บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 38 38 
        

บริษัทรวม     

-      บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวิสจํากัด 474 - - - 
        

กิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด     
 คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด 5,299 5,225 5,297 5,225 
- บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด 67 67 - - 
- บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
 อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 79,276 78,494 25,570 29,685 
- บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 16,396 21,709 6,356 6,699 
- อื่น ๆ 4,494 6,456 5,432 5,433 
 106,006 111,951 48,323 51,391 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,466) (12,937) (9,235) (9,235) 
รวม 93,540 99,014 39,088 42,156 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหนี้อ่ืน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
- บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 7,276 9,423 
- บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - - 12,000 
- บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด - - - 1,767 
- บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 24,279 68,150 
- บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 253 1,184 
- บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด - - 9,869 7,283 
- บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 346,299 91,448 
- บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 14,088 6,011 
-      บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 23,184 - 
- บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด - - - 3 
     

กิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด     
 คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด 221,813 225,602 153,678 157,422 
- บริษัท เนชั่น พริ้นตต้ิง คอมเพล็กซ จํากัด 35,438 35,428 35,438 35,428 
- บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด 34,744 34,723 34,743 34,723 
- บริษัท เอ็นพีจี มารเก็ตติ้ง เซอรวิส จํากัด 18,000 26,079 18,000 26,008 
- บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด 3,446 3,841 3,446 3,841 
- บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด 17,368 21,367 22 22 
- บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
 อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 18,687 27,885 18,443 27,200 
- บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 723 559 672 437 
- บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 373,024 - - - 
- อื่น ๆ 8,209 7,693 6,239 7,886 
 731,452 383,177 695,929 490,236 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (251,092) (250,669) (237,037) (237,486) 
รวม 480,360 132,508 458,892 252,750 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
- บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 145,500 145,500 
- บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 77,000 54,000 
     
กิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด      
 คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด  438,350 438,350 438,350 438,350 
- อื่นๆ 3,700 3,809 3,700 3,700 
 442,050 442,159 664,550 641,550 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (181,261) (181,261) (187,307) (184,992) 
รวม 260,789 260,898 477,243 456,558 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ
กันมีดังนี้ 

 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม 442,159 - 199,500 95,500 
เพิ่มขึ้น - - 53,000 88,500 
ลดลง (109) - (30,000) (20,000) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 442,050 - 222,500 164,000 
     
กิจการที่เก่ียวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม - 445,720 442,050 445,720 
ณ วันที่ 31 มีนาคม - 445,720 442,050 445,720 
     
รวม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 442,159 445,720 641,550 541,220 
เพิ่มขึ้น - - 53,000 88,500 
ลดลง (109) - (30,000) (20,000) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 442,050 445,720 664,550 609,720 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  442,159  641,550 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหนี้การคา    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
- บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 11,879 14,490 
- บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - - 40,684 
- บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 72,901 116,188 
- บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด - - - 1,314 
- บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 3,318 5,057 
- บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 420 1,977 
- บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 946 96 
-      บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 11,512 - 
     

กิจการที่เกี่ยวของกัน     
- บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
 อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 2,693 - 2,691 - 
- บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด 959 790 257 87 
- บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากัด 191 191 - - 
รวม 3,843 981 103,924 179,893 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
-    บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 35,000 25,000 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ
กันมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 25,000 26,900 
เพิ่มขึ้น - - 10,000 - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม - - 35,000 26,900 
     
บริษัทรวม     
ณ วันที่ 1 มกราคม - 10,000 - 10,000 
ณ วันที่ 31 มีนาคม - 10,000 - 10,000 
     
รวม     
ณ วันที่ 1 มกราคม - 10,000 25,000 36,900 
เพิ่มขึ้น - - 10,000 - 
ลดลง - - - - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม - 10,000 35,000 36,900 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  -  25,000 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนี้การคา 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกีย่วของกัน      
ยังไมครบกําหนดชําระ  17,164 21,997 4,632 9,486 
เกินวันครบกําหนดชําระ :      
   นอยกวา 6 เดือน   23,150 29,042 8,967 6,913 
   6 - 12 เดือน   30,926 33,589 6,564 8,759 
   มากกวา 12  เดือน   34,766 27,323 28,160 26,233 
   106,006 111,951 48,323 51,391 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (12,466) (12,937) (9,235) (9,235) 
สุทธ ิ   93,540 99,014 39,088 42,156 

       
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ๆ    
ยังไมครบกําหนดชําระ 728,799 774,450 603,764 661,024 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     

นอยกวา 6 เดือน 147,093 128,179 80,563 63,295 
6 - 12 เดือน 22,488 19,129 11,130 14,413 
มากกวา 12  เดือน 195,592 198,038 168,914 172,007 

 1,093,972 1,119,796 864,371 910,739 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (249,860) (244,353) (203,786) (216,687) 
สุทธิ 844,112 875,443 660,585 694,052 
     
รวม 937,652 974,457 699,673 736,208 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

รายการเคลื่อนไหวระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับเงินลงทุน มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม) 
 (พันบาท) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 19,804 18,944 495,974 395,670 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน      
   - วิธีสวนไดเสีย (918) 211 - - 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร     
   สวนที่ยังไมไดรับรู (35,016) - - - 
ซื้อ 42,875 - 1,250 117,500 
กลับรายการคาเผื่อ (คาเผื่อ) การดอยคา - - 6,251 (17,229) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 26,745 19,155 503,475 495,941 
     
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  19,804  495,974 
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เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้ 
 

 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม         
-   บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด 44.98 44.98 1,000 1,000 450 450 20,190 19,804 
-   บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากดั 48.99 - 87,500 - 42,875 - 6,555 - 
รวม     43,325 450 26,745 19,804 
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 งบการเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม) 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรบั 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย         
- บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 99.99 99.99 140,000 120,000 139,994 139,994 - - 
- บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด 99.99 99.99 44,500 80,000 59,500 59,500 - - 
- บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จาํกัด 99.99 99.99 100,000 100,000 99,990 99,990 - - 
- บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 99.94 99.94 1,000 1,000 999 999 - - 
-  บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 99.99 99.93 70,000 1,000 69,999 69,999 - - 
-  บริษัท ดับบลวิพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 84.50 99.99 500,000 325,000 422,500 422,500 - - 
-   บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั 99.99 - 1,250 - 1,250 - - - 
     794,232 792,982 - - 
บริษัทรวม         
- บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชัน่ เซอรวิส จํากัด 44.98 44.98 1,000 1,000 450 450 - - 
     794,682 793,432 - - 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา     (291,207) (297,458) - - 
รวม     503,475 495,974 - - 
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6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 
 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 บริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญตามโครงการ
เสนอขายหลักทรัพยใหแกผูถือหุนครั้งท่ี 3 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) (แบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนของบริษัทเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2545) 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯดังกลาวและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามที่มี
รายช่ือในวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2545  ท้ังนี้ บริษัทไดยื่นคําขอให SET รับใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่ง SET ไดอนุญาตใหเริ่มทําการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ดังกลาวใน SET ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2545 เปนตนมา 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 38,989,710 หนวย และจนถึงวนัที่ 31 
มีนาคม 2550 ผูถือหุนของบริษัทไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเปนจํานวน  
436,815 หนวย (รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6.1 ลานบาท) ผลจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทไดออก
หุนสามัญของบริษัทใหแกผูถอืหุนของบริษัทเปนจํานวนรวม 436,815 หุน ซึ่งทําใหบริษัทมีสวนเกินกวามูลคาหุน
จากการใชสิทธิดังกลาวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 เปนจํานวน 1.7 ลานบาท  
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทไดสํารองหุนสามัญจํานวน 38,989,710 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท       
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญดังกลาวท่ีเหลืออยู 

 
7 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑใน
การกําหนดสวนงาน 
 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล  
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สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
 
สวนงาน 1  สิ่งพิมพและโฆษณา 
สวนงาน 2  บริการดานการพิมพ 
สวนงาน 3  สื่อการศึกษาและบันเทิง 
สวนงาน 4  สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม 
สวนงาน 5  อื่น ๆ 
 
สวนงานภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวน
งานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้ 
 
 2550  2549 
 (พันบาท) 
รายไดจากสวนงาน   
สวนงานที่ 1 519,416 637,861 
สวนงานที่ 2 139,550 140,899 
สวนงานที่ 3 143,278 60,795 
สวนงานที่ 4 63,453 54,108 
สวนงานที่ 5 44,342 - 
รายการตัดบัญชี (215,868) (136,307) 
รวม 694,171 757,356 
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 2550  2549 
 (พันบาท) 
ผลการดําเนินงานจากสวนงาน   
สวนงานที่ 1 10,685 (4,487) 
สวนงานที่ 2 16,586 (17,614) 
สวนงานที่ 3 17,388 774 
สวนงานที่ 4 (597) (23,830) 
สวนงานที่ 5 145 225 
รายการตัดบัญชี (33,522) 40,445 
รวม 10,685 (4,487) 
 

8 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือหุน
สามัญจํานวน 10.7 ลานบาท (2549: ขาดทุนสุทธิ 4.5 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และขาดทุนสุทธิสวน
ของผูถือหุนสามัญจํานวน 12.9 ลานบาท (2549: กําไรสุทธิ 13.6 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและ
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 164,749 พันหุน (2549: 164,749 
พันหุน) แสดงการคํานวณ ดังนี้ 
 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ (ข้ันพื้นฐาน) 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม)
 (พันบาท) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ     
   (ขั้นพื้นฐาน) 10,685 (4,487) (12,895) 13,594 
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หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม) 
 (พันหุน) 
หุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 164,749 164,748 164,749 164,748 
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายในระหวางงวด - 1 - 1 
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดตามวิธี     
   ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสําหรับงวด  (ขั้นพื้นฐาน) 164,749 164,749 164,749 164,749 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
 

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือหุน
สามัญจํานวน 10.7 ลานบาท (2549: ขาดทุนสุทธิ 4.5 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และขาดทุนสุทธิสวน
ของผูถือหุนสามัญจํานวน 12.9 ลานบาท (2549: กําไรสุทธิ 13.6 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและ
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 164,749 พันหุน (2549: 164,749 
พันหุน) แสดงการคํานวณ ดังนี้ 
 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ (ปรับลด) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม) 
        
 (พันบาท) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนของ     
   ผูถือหุนสามัญ  (ปรับลด) 10,685 (4,487) (12,895) 13,594 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ปรับลด) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม) 
 (พันหุน) 
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดตามวิธี     
   ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 164,749 164,749 164,749 164,749 
ผลกระทบจากสิทธิที่จะเลือกซื้อหุน - - - - 
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดตามวิธี     
   ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ปรับลด) สําหรับงวด 164,749 164,749 164,749 164,749 

 
9       การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมท่ีไมจัดจําแนกเปนการลงทุน
สําหรับ “การถือเพื่อขาย” ในงบการเงินของบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย  
 

 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  44   เรื่อง  “งบการเงิน
รวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย” ประกาศของสภาฯ  ฉบับที่ 26/2549 กําหนดใหบริษัทใหญท่ีมี
การลงทุนในบริษัทยอย  กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม  หรือบริษัทรวมที่ไมจัดจําแนกเปน  การลงทุนสําหรับ 
“การถือเพื่อขาย” บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑการรับรูและการวัดมูลคาตราสารทาง
การเงิน (เมื่อมีการบังคับใช) แทนวิธีสวนไดเสียซึ่งใชอยูในปจจุบัน 

 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550  กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมในงบการเงินของกลุมบริษัทจากวิธีสวนไดสวนเสียเปนวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นี้ทําใหกลุมบริษัทปรับงบการเงินยอนหลัง และงบการเงินของกลุมบริษัทสําหรับป 2549 ที่นําไปแสดงใน
งบการเงินระหวางกาลสําหรับป 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีตองบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป มีดังนี้: 
 

 2550 2549 
 (พันบาท) 
งบดุล ณ วันที่ 1 มกราคม   
กําไรสะสมตนปลดลง (100,249) (99,593) 
สํารองผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียลดลง (15,731) (84,237) 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 15,731 84,237 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมลดลง (100,249) (99,593) 
    
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549    
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - สุทธิลดลง   34,682 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (16,601) 
กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น   18,081 
กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น (บาท)         0.11 
 

ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีทําใหกําไรสุทธิท่ีรายงานไวสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2550 ลดลง จํานวน 23,580 พันบาท  
 

10 ภาระผูกพัน 
 

ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่     
   ยกเลิกไมได     
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 241,996 291,997 241,996 291,997 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 547,648 738,122 547,648 738,122 
รวม 789,644 1,030,119 789,644 1,030,119 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารใน
ประเทศหลายแหง จํานวนเงินรวม 5.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตอจํานวนเงิน 178.9 ลานบาท 

 
ค) บริษัทมีเลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใชเปนจํานวนเงินประมาณ 22.6 ลานบาท 
 

11 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการในงบการเงินระหวางกาลของงวด 2549 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการใน       
งบการเงินระหวางกาลของงวด 2550 
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