
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงินระหวางกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552



 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี    
31 มีนาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท 
เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทาน
ของขาพเจา  
 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม  การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด  โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป  ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท 
เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี    
20 กุมภาพันธ 2552 ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะ
กิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาวขางตน 
 
 
 
 
(นายวิเชียร ธรรมตระกูล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3183 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2552 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2552 2551 2552 2551

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 181,191       256,573 52,824         125,964 

เงินลงทนุชั่วคราว 99,856         - 99,856         -

ลูกหนี้การค้า 4 549,799       747,764 345,446       503,041 

รายได้ค้างรับ 49,068         47,843 5,385           10,441 

ลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 57,763         18,019 192,433       172,069 

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 - - 107,000       88,000 

สินค้าคงเหลือ   444,419       451,314 367,890       322,907 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 132,500       88,657 70,704         44,029 

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 1,514,596 1,610,170 1,241,538 1,266,451 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 5 36,334         49,203 556,096 553,597 

เงินลงทนุระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 951              951 951 951 

เงินลงทนุระยะยาวในบริษัทอ่ืน 11,744 11,853 11,744 11,853 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,231,440    1,259,784 487,492       496,370 

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนนิงาน 36,000         36,000 36,000 36,000 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาขายและเช่ากลับคืน 253,590 253,590 253,590 253,590 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 114,261       119,557 94,340 100,026 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 211,754       195,707 183,207 168,921 

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,896,074 1,926,645 1,623,420 1,621,308 

รวมสินทรพัย์ 3,410,670 3,536,815 2,864,958 2,887,759 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2552 2551 2552 2551

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 798,802 650,190 684,011 553,083 

เจ้าหนี้การค้า 7 121,642 130,461 114,200 126,901 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 357,018 357,008 285,000 290,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 - - - 5,000 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19,595 14,796 - -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3 199,824 268,573 150,605 157,363 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,496,881 1,421,028 1,233,816 1,132,347 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 843,947 932,017 611,733 678,041 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 329,106 327,361 326,872 324,061 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,173,053 1,259,378 938,605 1,002,102 

รวมหนี้สิน 2,669,934 2,680,406 2,172,421 2,134,449 

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2552 2551 2552 2551

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบยีน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

   ทนุที่ออกและช าระแล้ว 1,647,740 1,647,740 1,647,740 1,647,740 

ส่วนเกินทนุ

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4 4 4 4 

   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (2,603) (2,494) (2,603) (2,494)

ขาดทนุสะสม (950,044) (891,159) (952,604) (891,940)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษัิท 695,097 754,091 692,537 753,310 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนนอ้ย 45,639 102,318 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 740,736 856,409 692,537 753,310 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,410,670 3,536,815 2,864,958 2,887,759 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก าไรขาดทุน

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้ 3

รายได้จากการขายสินค้าและการใหบ้ริการ 8 537,733 702,631         418,631         514,121

รายได้ค่าเช่าและบริการ 29,267 17,061 49,619 89,169 

ดอกเบี้ยรับ 5,166 5,016 6,698 7,911 

เงินปนัผลรับ 5 -               -               -               35,000 

รายได้อ่ืน 43,240 65,021 27,459         79,035         

รวมรายได้ 615,406 789,729 502,407 725,236 

ค่าใช้จ่าย 3

ต้นทนุในการขายและต้นทนุการใหบ้ริการ 440,774 450,708 374,870 381,006 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 49,930 82,120 41,882 77,337 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 100,066       166,385       100,333 175,640 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 26,666         25,776         19,992 21,180 

รวมค่าใช้จ่าย 617,436 724,989 537,077 655,163 

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (12,869) (12,266) -               -               

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ (14,899) 52,474 (34,670) 70,073 

ต้นทนุทางการเงิน 3 (32,606) (37,059) (25,994) (35,169)

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (47,505) 15,415 (60,664) 34,904 

ภาษีเงินได้ (13,311) (9,742) -               -               
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด (60,816) 5,673 (60,664) 34,904 

ส่วนของก าไร (ขาดทนุ) ที่เป็นของ

   ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (58,885) 6,944 (60,664) 34,904 

   ผู้ถือหุ้นส่วนนอ้ย (1,931) (1,271) -               -               
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด 8 (60,816) 5,673 (60,664) 34,904 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (บาท) 9
ขั้นพ้ืนฐาน (0.36) 0.04 (0.37) 0.21 

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน้ ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง รวมส่วน ส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการเปลี่ยนแปลง ของผู้ถอืหุน้ ผู้ถอืหุน้ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ในมูลค่ายุติธรรม ขาดทุนสะสม ของบริษัท ส่วนน้อย ผู้ถอืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,647,740 4                  (1,944)           (836,179) 809,621 112,875 922,496

ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิ

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน

      การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุน้ -               -               2                    -               2 -               2                  
รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถอืหุน้ -               -               2                    -               2                  -               2                  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -               -               -                6,944 6,944           (1,271)          5,673           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,647,740    4                  (1,942)           (829,235)      816,567       111,604       928,171

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 1,647,740 4                  (2,494)           (891,159) 754,091 102,318 856,409

ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิ

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน

      การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุน้ -               -               (109)              -               (109) -               (109)             
ค่าใช้จ่ายสุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถอืหุน้ -               -               (109)              -               (109)             -               (109)             
ขาดทุนส าหรับงวด -               -               -                (58,885) (58,885) (1,931) (60,816)
ส่วนของถอืหุน้ส่วนน้อยลดลง -               -               -                -               (54,748)        (54,748)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 1,647,740    4                  (2,603)           (950,044)      695,097       45,639         740,736       

บริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

(พันบาท)

ส าหรับแตล่ะงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มนีาคม 2552 และ 2551 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน)
ทุนเรือนหุ้น ที่ยังไม่เกิดขึน้จริง รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการเปลีย่นแปลง ผู้ถอืหุ้น

ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ในมูลค่ายุติธรรม ขาดทุนสะสม ของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,647,740 4 (1,944) (939,816) 705,984 

ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน

      การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น         - -                2                      -                2                    
รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถอืหุ้น         - -                2                      -                2                    
ก าไรส าหรับงวด         - -                -                   34,904           34,904 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,647,740 4                    (1,942)              (904,912)       740,890 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 1,647,740 4 (2,494) (891,940) 753,310 

ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน

      การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น         - -                (109)                         - (109)              
ค่าใช้จ่ายสุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถอืหุ้น         - -                (109)                         - (109)              
ขาดทุนส าหรับงวด         - -                -                   (60,664)         (60,664)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 1,647,740 4                    (2,603)              (952,604)       692,537 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด  

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (60,816) 5,673 (60,664) 34,904 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 39,752 53,096 18,340 33,863 

ดอกเบี้ยรับ (233) (83) (1,765) (2,978)

(4,933) (4,933) (4,933) (4,933)

ต้นทนุทางการเงิน 32,606 37,059 25,994 35,169 

เงินปนัผลรับ -               -               -               (35,000)

(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ (8,338) 2,000 (5,813) 5,785 

กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -               (4,896) -               (4,896)          

ขาดทนุจากสินค้าล้าสมัย 7,217 9,659 -               -               

ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุ -               -               -               4,145           

กลับรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ -               (45,688) -               (45,688)        

ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่ายตัดบญัชี -               1,947 -               -               

ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (412) (477) (412) (477)

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 12,869 12,266 -               -               

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนนอ้ย (54,748) -               -               -               

ภาษีเงินได้ 13,311 9,742 -               -               

(23,725)        75,365         (29,253)        19,894         

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน

 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้การค้า 212,753 105,879 169,740 118,391 

รายได้ค้างรับ (1,226) 4,837 5,056 (2,189)

ลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (39,986) 41,808 (20,487) (5,269)

สินค้าคงเหลือ (322) 37,674 (44,983) 45,500 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (43,036) 8,486 (24,335) 6,144 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,979) (6,383) (21,220) 1,331 

เจ้าหนี้การค้า (8,819) (32,101) (12,701) (39,037)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (68,667) (44,593) (6,677) (16,025)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,678 10,624 7,744 10,000 

จ่ายภาษีเงินได้ (8,513) (21,776) -               (13,133)

2,158           179,820       22,884         125,607       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

รับดอกเบี้ย -               83 -               2,978 

รับเงินปนัผล -               -               -               35,000 

เงินลงทนุชั่วคราว (99,856) 332 (99,856) -               

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -               -               (19,000) (7,000)

เงินสดรับจากเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -               -               -               10,500 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย -               -               (2,499) -               

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาว

   ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -               8,485           -               8,485 

ซื้ออุปกรณ์ (9,598) (28,158) (2,445) (20,517)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,220) (4,346) (1,386) (4,743)

ซื้ออาคารที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนนิงาน -               (33,126) -               (33,126)        

ขายอุปกรณ์ 8,460 477 1,809 477 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (104,214)      (56,253)        (123,377)      (7,946)          

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน

งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน

บรษัิท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี้ย (32,686) (56,303) (26,074) (54,357)

148,612 (48,984) 130,927 (38,444)

-               -               (5,000) (34,000)

-               1,000,000    -               1,000,000 

(89,252)        (6,752) (72,500) (5,000)

ช าระคืนหุ้นกู้ -               (1,000,000) -               (1,000,000)

26,674         (112,039)      27,353         (131,801)      

(75,382)        11,528         (73,140)        (14,140)        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด 256,573 167,975 125,964 86,109 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 181,191       179,503       52,824 71,969 

   จากสถาบนัการเงิน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 12 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
4 ลูกหนี้การคา 
5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
7 เจาหน้ีการคา 
8 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
9 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
10 ภาระผูกพันท่ีมีกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
11 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
12 การจัดประเภทรายการใหม 
 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2552 

 
1 ขอมูลทั่วไป  
 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู         
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ สิ่งพิมพและใหบริการโฆษณาและขอมูล
ขาวสาร รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการควบคุมรวมกันของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ             
31 ธันวาคม 2551 มีดังน้ี 

 
      บริษัทถือหุนรอยละ 
    ประเทศที่กิจการ  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
ชื่อกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  จัดตั้ง  2552  2551 

         

บริษัทยอยทางตรง         
บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 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  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99 99.99 
   จํากัด (มหาชน)        
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด  บริการดานการพิมพ  ประเทศไทย  84.50 84.50 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด  จัดสงส่ิงพิมพ  ประเทศไทย  99.99 99.99 
บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด  ผลิตและจัดจําหนาย  ประเทศไทย  99.99 99.99 
  หนังสือพิมพ ฉบับภาษา      
  อังกฤษ และส่ือโฆษณา      
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด  สื่อการศึกษา  ประเทศไทย  99.97 - 
        
        

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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      บริษัทถือหุนรอยละ 
    ประเทศที่กิจการ  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
ชื่อกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  จัดตั้ง  2552  2551 

บริษัทยอยทางออม        

บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด  สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.97 99.97 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99 99.99 
        

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน        

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  49.99 49.99 

 
เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญดังน้ี 

 
1. อนุมัติแผนการนําบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน) ("NINE") และบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด ("NBC") เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังน้ี 
1.1  อนุมัติแผนการนํา NINE เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
1.2  อนุมัติแผนการนํา NBC เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

 
2. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดู

เทนเมนท จํากัด (มหาชน) ("NINE") และบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด ("NBC") ใหแก
ผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) 
2.1 อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ NINE จํานวนไมเกิน 9,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน  
2.2 อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ NBC จํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
 

3.  รับทราบการขายหุนสามัญท่ีบริษัทถืออยูใน NINE จํานวนไมเกิน 14,000,000 หุน พรอมกับการทํา IPO 
ของ NINE 

 

4. รับทราบการขายหุนสามัญท่ีบริษัทถืออยูใน NBC จํานวนไมเกิน 15,000,000 หุน พรอมกับการทํา IPO 
ของ NBC 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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นอกจากน้ี เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดู           
เทนเมนท จํากัด (มหาชน)ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังน้ี 

1. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 9,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญตาม
สัดสวนการถือหุน  

2. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามขอ 1 จํานวนไมเกิน 20,646 หุน ใหแกกรรมการและผูบริหาร 
3. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 6,000,000 หุน และหุนท่ีเหลือจากการจองซื้อในขอ 1 และ 2 ใหแก

ประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก 
 
2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย    
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 41 เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของและตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
ของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคย
นําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด              
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแต 
 ท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
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กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2551 ตอไปนี้ ซึ่งมีผล
บังคับสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน

ท่ียกเลิก 
 
การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงเหลาน้ี ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรือ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 
3 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท           
โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 
ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท  
หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท  
มีดังน้ี 
 
ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน   
จํากัด  

ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.94  
และมีกรรมการรวมกัน 
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ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล          
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 84.50  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.97 
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท  เนช่ัน  บรอดแคสต้ิง  
คอรปอเรช่ัน  จํากัด  ถือหุนรอยละ  99.98  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด  (มหาชน)  ถือหุน  
รอยละ 99.99  และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด  (มหาชน)  ถือหุน  
รอยละ 49.99 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน  อินฟอรมเมช่ัน 
เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 44.98  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส 
จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย)  จํากัด  ถือหุนรอยละ  48.99  และมี
กรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรต้ีส จาํกัด ไทย เปนกิจการท่ี เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 18   

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท  เนช่ัน  ดิจิตอล  มี เดีย 
จํากัด ถือหุนรอยละ 19   

บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอร ไทย เปนบริษัทท่ีมีกรรมการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
   เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด  กันกับบริษัท 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 18 

 
ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ไทย เปนกิจการท่ี เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 8.6 

บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีมีกรรมการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
  กันกับบริษัท 
บริษัท เนช่ัน ท่ัวไทย จํากัด ไทย เปนกิจการท่ี เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  

รอยละ 19   
บริษัท เนช่ัน พริ้นตต้ิง คอมเพล็กซ จํากัด ไทย เปนกิจการท่ี เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  

รอยละ 19   
บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จํากัด ญ่ีปุน เปนผูถือหุนของบริ ษัท  โยมิอูริ  - เนช่ัน  

อินฟอรม เม ช่ัน  เซอรวิส  จํ า กัด  ถือหุน  
รอยละ 45 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา การใหบริการและอื่น ๆ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไป 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงนิ 
คาใชจาย ตามอัตราท่ีไดตกลงรวมกันซึง่ใกลเคียงกับอัตราตลาด 
ดอกเบ้ียจายจากเงินกูยืม อัตราคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงนิ 
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รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 
สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        
ขายสินคาและการใหบริการ - - 34,241 81,661 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,560 2,978 
รายไดอื่น - - 18,451 14,375 
คาพิมพ ตนทุนการใหบริการและคาใชจายอื่น - - 156,872 135,412 
ดอกเบ้ียจาย - - 121 574 

     
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
คาพิมพ ตนทุนการใหบริการและคาใชจายอื่น - 2,254 - 2,254 

     
บริษัทรวม   
ขายสินคาและการใหบริการ 12,910 80 271 80 
คาพิมพ ตนทุนการใหบริการและคาใชจายอื่น 13,283 27,093 12,570 13,473 

     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ขายสินคาและการใหบริการ 18,815 11,598 1,382 175 
ดอกเบ้ียรับ - 20 - 20 
คาพิมพ ตนทุนการใหบริการและคาใชจายอื่น 885 29,587 - 28,913 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด 59,301 51,864 - - 
บริษัท โยมิอูริ-เนช่ัน อินฟอรมเมช่ัน เซอรวิส     
   จํากัด 300 627 - - 
        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนช่ันแนล     
   (ประเทศไทย) จํากัด 36,867 36,074 18,743 17,664 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 4,215 4,215 4,215 4,215 
บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จํากัด 18,236 20,279 - - 
อื่น ๆ 3,826 3,838 3,755 3,755 
 122,745 116,897 26,713 25,634 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (44,819) (45,345) (26,713) (25,634) 
 คาเผ่ือสินคารับคืน (1,229) (1,104) - - 
สุทธิ 76,697 70,448 - - 
        

 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         
   สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 1,079 (3,125)  1,079  227 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอื่น  - กิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 7,508 6,317 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด - - 18,383 17,589 
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 50 - 
บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 154 208 
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท     
   จํากัด (มหาชน)  - - 7,514 7,492 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 85,080 112,145 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 27,465 23,103 
บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด - - 41,656 297 
อื่น ๆ - - 70 - 
     
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 27,565 - 995 957 

 

บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด 26,944 14,480 359 477 
บริษัท โยมิอูริ-เนช่ัน อินฟอรมเมช่ัน เซอรวิส จาํกัด 61 61 11 11 
     
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด 7 7 7 7 
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด 17,345 17,345 - - 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
   อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 13,323 13,486 13,157 13,153 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 1,563 1,505 1,503 1,384 
อื่น ๆ 3,266 3,553 3,248 3,533 
 90,074 50,437 207,160 186,673 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (32,311) (32,418) (14,727) (14,604) 

สุทธิ 57,763 18,019 192,433 172,069 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ     
   สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 123 - 123 - 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 อัตราดอกเบี้ย  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

บริษัทยอย            
บริษัท ดับบลิวพีเอส             
   (ประเทศไทย) จํากัด 7  7  -  -  62,000  43,000 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 7  7  -  -  45,000  45,000 

     -  -  107,000  88,000 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน            
บริษัท เนช่ัน ทั่วไทย จํากัด -  -  3,700  3,700  3,700  3,700 
     3,700  3,700  110,700  91,700 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     (3,700) (3,700) (3,700) (3,700) 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่วของกัน - สุทธิ - - 107,000  88,000 
 

 

 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
   สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี         
31 มีนาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี   
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่วของกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 88,000  169,500 
เพิ่มข้ึน - - 19,000  7,000 
ลดลง - - -  (10,500) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม - - 107,000  166,000 

     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 3,700 442,050 3,700 442,050 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ลดลง - (438,350) - (438,350) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 3,700 3,700 3,700 3,700 

     
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 3,700 442,050 91,700 611,550 
เพิ่มข้ึน - - 19,000 7,000 
ลดลง - (438,350) - (448,850) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 3,700 3,700 110,700 169,700 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด     
   (มหาชน) - - 9,815 10,347 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 45,367 60,031 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด - - 8,458 17,527 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 19,486 2,570 
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 320 320 
บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด - - 180 - 
     
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 47 156 
     
บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด 19,600 28,588 8,206 15,735 
     
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จํากัด 29,602 33,401 - - 
อื่น ๆ 3,102 2,750 2,850 2,750 

รวม 52,304 64,739 94,729 109,436 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด     
   (มหาชน) - - 667 4,168 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 1,256 728 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด - - 651 2,371 
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 1 628 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 969 2,558 
บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด - - 47,785 - 
     
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 43 1,357 
     
บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด 38 - 17 - 
บริษัท โยมิอูริ - เนช่ัน อินฟอรมเมช่ัน เซอรวิส จํากัด 55 - 53 - 
     
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน     
อื่น ๆ 209 25 25 25 

รวม 302 25 51,467 11,835 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ย  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

บริษัทยอย            
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง        
   คอรปอเรชั่น จํากัด -  7 - - - 5,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

เงินกูยมืระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 5,000 34,000 
เพิ่มข้ึน - - 15,000 5,000 
ลดลง - - (20,000) (34,000) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม - - - 5,000 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเชา 
 

ในป 2548 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาเครื่องพิมพพรอมอุปกรณสวนควบหลายฉบับกับบริษัทยอยแหงหน่ึง 
ภายใตสัญญา บริษัทยอยดังกลาวมีขอผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา โดยสัญญามี
อายุต้ังแต 12 เดือน ถึง 57 เดือน   บริษัทยอยมีสิทธิเลือกท่ีจะคืนเครื่องพิมพและอุปกรณสวนควบท่ีเชาหรือใช
สิทธิซื้อตามราคาท่ีระบุในสัญญา 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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คาเชารายปตามท่ีกําหนดไวในสัญญา มีดังน้ี 
 

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

 

สัญญากิจการรวมคา 
 

เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) (ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึง
ของบริษัท) ไดทําสัญญากิจการรวมคากับบริษัทตางประเทศ 2 แหงเพ่ือจัดต้ังบริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง 
เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนกิจการรวมคาเพ่ือใหบริการการพิมพทางดานธุรกิจ กิจการรวมคามีทุนจดทะเบียนจํานวน 
350 ลานบาท (แบงเปน 3,500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)  โดย WPS จะลงทุนในหุนจํานวน 1,714,999 หุน
และจะชําระคาหุนโดยการขายชุดเครื่องพิมพทางดานธุรกิจและอุปกรณท่ีเก่ียวของในราคา 337.6 ลานบาท ซึ่ง
เปนราคาท่ีถูกประเมินโดยผูประเมินอิสระใหกับกิจการรวมคาดังกลาว กิจการรวมคาน้ีไดจดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2550 
 

4 ลูกหน้ีการคา 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ  2552  2551  2552  2551 

   (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน                    3  122,745 116,897 26,713 25,634 
กิจการอื่น ๆ  642,413 863,904 479,372 642,822 

  765,158 980,801 506,085 668,456 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (181,330) (195,887) (137,781) (150,372) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (34,029) (37,150) (22,858) (15,043) 

รวม  549,799 747,764 345,446 503,041 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)     
   สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม (14,787) 7,562 (12,145) 5,961 

 
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

   2552  2551  2552  2551 

   (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน      
ยังไมครบกําหนดชําระ  30,874 33,042 1,318 1,537 
เกินกําหนดชําระ :      
   นอยกวา 6 เดือน   25,609 28,393 2,883 1,346 

     6 - 12 เดือน   17,519 15,507 - 1,264 
     มากกวา 12  เดือน   48,743 39,955 22,512 21,487 
   122,745 116,897 26,713 25,634 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (44,819) (45,345) (26,713) (25,634) 

คาเผื่อสินคารับคืน   (1,229) (1,104) - - 

สุทธ ิ   76,697 70,448 - - 

    



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

   2552  2551  2552  2551 

   (พันบาท) 

กิจการอื่น ๆ    
ยังไมครบกําหนดชําระ 457,228 602,837 345,792 473,766 
เกินกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 6 เดือน 59,581 129,343 38,883 69,788 
   6 - 12 เดือน 10,566 24,870 3,515 16,276 
   มากกวา 12  เดือน 115,038 106,854 91,182 82,992 
 642,413 863,904 479,372 642,822 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (136,511) (150,542) (111,069) (124,738) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (32,800) (36,046) (22,857) (15,043) 

สุทธิ 473,102 677,316 345,446 503,041 
     

รวม 549,799 747,764 345,446 503,041 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลา 90 วัน 

 
5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 49,203 112,320 553,597 523,147 
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตาม     
   วิธีสวนไดเสีย (12,869) (12,266) - - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 2,499 - 
คาเผื่อการดอยคา  - - - (4,145) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 36,334 100,054 556,096 519,002 
 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 30

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

 

 

 งบการเงินรวม 

 สัดสวนความเปน
เจาของ   

  
ทุนชําระแลว 

  
วิธีราคาทุน 

  
วิธีสวนไดเสีย 

  
การดอยคา 

  
วิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 

 เงินปนผลรับสําหรับ 
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธันวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธันวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธันวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธันวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธันวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธันวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทรวม   

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น                
   อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส               
   จํากัด 44.98 44.98 2,000 2,000 900 900 23,870 23,721 - - 23,870 23,721 - - 
บริษัท เกียวโด เนชั่น                
   พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 41.40 41.40 350,000 350,000 171,500 171,500 12,464 25,482 - - 12,464 25,482 - - 

รวม  352,000 352,000 172,400 172,400 36,334 49,203 - - 36,334 49,203 - - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  

สัดสวนความเปนเจาของ 
  

ทุนชําระแลว 
  

วิธีราคาทุน 
  

การดอยคา 
  

วิธีราคาทุน - สุทธิ 
 
 

เงินปนผลรับสําหรับ 
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

               (รอยละ)                                                                                                                                       (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง              
   คอรปอเรชั่น จํากัด 99.99 99.99  120,000 240,000 119,994 239,994 25,770 145,770 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 - 35,000 
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 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - 
บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 99.99 99.99  25,000 25,000 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - - 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 99.97 -  2,500 - 2,499 - - - 2,499 - - - 
             

บริษัทรวม             
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น               
   เซอรวิส จํากัด 44.98 44.98 2,000 2,000 900 900 - - 900 900 - - 

รวม   830,500 948,000 751,882 869,383 195,786 315,786 556,096 553,597 - 35,000 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด  
ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท (แบงเปน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ไดอนุมัติใหชําระเงินคาหุนในบริษัทยอยดังกลาวในราคามูลคาหุนละ 25 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 2.5 ลานบาท 

 
6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   
  

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551
มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 2552  2551 
   การจําหนาย    การจําหนาย 

 การซ้ือและ   และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา  ออก - ราคา  การโอนเขา  ออก – ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและสวนปรับปรุง -  -  3,011  35,921 
อาคารและสวนปรับปรุง -  -  1,748  604,742 
อาคารท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน -  -  33,126  229,713 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา -  -  -  2,430 
เครื่องจักรและอุปกรณ -  6,651  -  - 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 7,858  1,397  15,750  7,964 
ยานพาหนะ 109  -  6,521  - 
สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดต้ัง 1,631  -  53  - 

รวม 9,598  8,048  60,209  880,770 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551 
   การจําหนาย    การจําหนาย 

 การซ้ือและ   และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา  ออก - ราคา  การโอนเขา  ออก – ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและสวนปรับปรุง -  -  -  35,921 
อาคารและสวนปรับปรุง -  -  -  604,742 
อาคารท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน -  -  33,126  229,713 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา -  -  -  2,430 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 2,445  1,397  14,130  7,964 
ยานพาหนะ -  -  6,387  - 

รวม 2,445  1,397  53,643  880,770 

 
7 เจาหน้ีการคา 
  

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

หมายเหตุ 
 31 มีนาคม 

2552 
 31 ธันวาคม 

2551 
 31 มีนาคม 

2552 
 31 ธันวาคม 

2551 
   (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3  52,304 64,739 94,729 109,436 
กิจการอื่น ๆ   69,338 65,722 19,471 17,465 

รวม   121,642 130,461 114,200 126,901 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑใน
การกําหนดสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 
สวนงาน 1  สิ่งพิมพและโฆษณา 
สวนงาน 2  บริการดานการพิมพ 
สวนงาน 3  สื่อการศึกษาและบันเทิง 
สวนงาน 4  สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม 
สวนงาน 5  อื่น ๆ 
 

สวนงานทางภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี             
31 มีนาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 
   2552 2551 
                 (พันบาท) 

รายไดจากสวนงาน    
สวนงาน 1   472,472 514,121 
สวนงาน 2   100,017 114,893 
สวนงาน 3   65,679 130,060 
สวนงาน 4   84,007 78,114 
สวนงาน 5   50,255 43,531 
รายการตัดบัญชี   (234,697) (178,088) 

รวม   537,733 702,631 
 
 

ผลการดําเนินงานจากสวนงาน     
สวนงาน 1   (75,155) 6,944 
สวนงาน 2   (11,618) (8,548) 
สวนงาน 3   14,635 6,611 
สวนงาน 4   4,112 4,158 
สวนงาน 5   (9) (5,737) 
รายการตัดบัญชี   7,219 2,245 

รวม   (60,816) 5,673 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
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9 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2552 คํานวณจากขาดทุนสุทธิรวมและขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 
58.9 ลานบาท และ 60.7 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551: 6.9 ลานบาท และ 34.9 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย
แลวระหวางงวดจํานวน 164,774 พันหุน (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551: 164,774 พันหุน) 
 

10 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่     

   ยกเลิกไมได     
ภายในหน่ึงป 355,884 155,884 355,884 155,884 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป - 238,971 - 234,971 

รวม 355,884 394,855 355,884 390,855 

     

ภาระผูกพันอื่น ๆ     
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช - 29,164 - 29,164 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 81,955 - 81,955 
คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทยอย     
   กับสถาบันการเงิน - - 130,000 130,000 

รวม - 111,119 130,000 241,119 

 
บริษัทมีขอผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาเครื่องพิมพออฟเซทพรอมอุปกรณสวนควบหนึ่งฉบับใหแก
สถาบันการเงินในประเทศหนึ่งแหงเปนงวดรายเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2553 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
 
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบรษัิท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท ไดมีมติในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
1) ใหแปรสภาพบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด และนําเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ 
 
2) ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวนหุนทุนจดทะเบียนเปลี่ยน

จากจํานวน 12,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เปนจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท บริษัท
ยอยไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552 

 
3) ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 120,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 120,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

เปนจํานวน 170,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 170,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยออกหุน
สามัญใหมจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 50,000,000 บาท บริษัทยอยได       
จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552 

 
4) ใหเปลี่ยนช่ือเปน “บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” บริษัทยอยไดจดทะเบียน

เปลี่ยนช่ือกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552 
 
5)  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังน้ี 

 5.1 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญตาม
สัดสวนการถือหุน 

5.2 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามขอ 5.1 จํานวนไมเกิน 42,129 หุน ใหแกกรรมการและผูบริหาร 
5.3 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 หุน และหุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือในขอ 5.1 และ 

5.2  ใหแกประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก 
 

12 การจัดประเภทรายการใหม  
 

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนบางรายการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ไดจัดประเภทใหมให
สอดคลองกับรายการคาใชจายในงบการเงินระหวางกาลของงวด 2552  ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง  
กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 




