
 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงินระหวางกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551



 
 

         

 
 
 
 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น ซ่ึงไดเสนอรายงานลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 
วาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป    
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน  ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม  การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด  โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป  ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่น ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 งบดุลรวมและงบดุล
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาวขางตน 
 
 
 
 
(นายวิเชียร ธรรมตระกูล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3183 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม 2551 
 
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550

สินทรัพย หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2551 2550 2551 2550

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 157,137        167,975 88,286          86,109 
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา -                435 -               -               
ลูกหนี้การคา 3, 4 824,996        851,711 589,153       649,169 
รายไดคางรับ 75,880          68,744 31,783          9,062 
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 11,027          82,612 172,403       162,959 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
   และกิจการอื่น 3 -                -               173,000       169,500 
สินคาคงเหลือ   222,500        215,879 91,144          84,667 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 130,666        96,345 74,713          62,918 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,422,206 1,483,701 1,220,482 1,224,384 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 5 82,104          112,320 523,597 523,147 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 951               9,436 951 9,436 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 12,273 12,648 12,273 12,648 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 6 1,080,320     1,716,449 500,016       1,128,775 
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 36,214          222,079 36,000 222,079 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน 253,590 253,590 253,590 253,590 
สินทรัพยไมมีตัวตน 110,619        114,523 92,453 99,417 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 246,169        222,996 218,217 186,663 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,822,240 2,664,041 1,637,097 2,435,755 

รวมสินทรัพย 3,244,446 4,147,742 2,857,579 3,660,139 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2551 2550 2551 2550

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 758,515 878,985 639,880 751,715 
เจาหนี้การคา 3, 7 156,152 188,933 178,263 194,406 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 162,008 12,008 155,000 5,000 
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -                1,000,000    -               1,000,000    
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                -               -               34,000 
ภาษีเงินไดคางจาย 15,719 44,944 -               24,730          
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3 220,846 330,651 141,081 197,254 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,313,240 2,455,521 1,114,224 2,207,105 

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 841,903 613,900 824,423 592,916 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 166,589 155,825 164,267 154,134 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,008,492 769,725 988,690 747,050 
รวมหนี้สิน 2,321,732 3,225,246 2,102,914 2,954,155 

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2551 2550 2551 2550

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
   ทุนที่ออกและชําระแลว 1,647,740 1,647,740 1,647,740 1,647,740 
สวนเกินทุน
   สวนเกินมูลคาหุน 4 4 4 4 
   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม (2,422) (1,944) (2,422) (1,944)
ขาดทุนสะสม (835,065) (836,179) (890,657) (939,816)
รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 810,257 809,621 754,665 705,984 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 112,457 112,875 -               -               
รวมสวนของผูถือหุน 922,714 922,496 754,665 705,984 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,244,446 4,147,742 2,857,579 3,660,139 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
5



งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 10 695,407 717,788         553,312 524,114 
รายไดคาเชาและบริการ 56,613 18,827 76,868 85,465 
ดอกเบี้ยรับ 4,806 5,596 8,052 10,155 
เงินปนผลรับ 5 -                -               500               -               
รายไดอื่น 15,011 14,180 27,894          31,479 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 376 1,070 -               -               
รวมรายได 772,213 757,461 666,626 651,213 

คาใชจาย
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 469,950 446,979 394,741 365,871 
คาใชจายในการขายและบริหาร 251,075 248,887 227,206 261,057 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 18,400          10,758          -               -               
รวมคาใชจาย 739,425 706,624 621,947 626,928 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 32,788 50,837 44,679 24,285 
ดอกเบี้ยจาย (32,186) (48,244) (30,425) (45,766)
ภาษีเงินได (5,579) (12,844) -               -               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (4,977) (10,251) 14,254 (21,481)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของ
   ผูถือหุนบริษัทใหญ 10 (5,830) (15,578) 14,254 (21,481)
   ผูถือหุนสวนนอย 853 5,327 -               -               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (4,977) (10,251) 14,254 (21,481)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 11
ข้ันพ้ืนฐาน (0.04) (0.09) 0.09 (0.13)

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 10 1,398,038 1,411,959 1,067,433 1,043,530 
รายไดคาเชาและบริการ 73,674 30,788 166,037 186,103 
ดอกเบี้ยรับ 9,823 10,630 15,963 18,955 
เงินปนผลรับ 5 -                -               35,500 -               
รายไดอื่น 80,032          64,951 106,930       50,591 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 858 1,456            -               -               
รวมรายได 1,562,425 1,519,784 1,391,863 1,299,179 

คาใชจาย
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 920,658 898,736 775,747 756,949 
คาใชจายในการขายและบริหาร 525,356 488,884 501,363 491,294 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 31,149          12,062          -               -               
รวมคาใชจาย 1,477,163 1,399,682 1,277,110 1,248,243 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 85,262 120,102 114,753 50,936 
ดอกเบี้ยจาย (69,245) (90,244) (65,594) (85,312)
ภาษีเงินได (15,321) (25,674) -               -               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 696 4,184 49,159 (34,376)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของ
   ผูถือหุนบริษัทใหญ 10 1,114 (4,893) 49,159          (34,376)        
   ผูถือหุนสวนนอย (418) 9,077 -               -               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 696 4,184 49,159 (34,376)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 11
ข้ันพ้ืนฐาน 0.01 (0.03) 0.30 (0.21)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ของผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,730 115,558 (40,627)        (154,222)      1,568,439 106,598 1,675,037
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -               -               (254)             -               (254) -               (254)             
คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -               -               (254)             -               (254)             -               (254)             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -               -               -               (4,893) (4,893) 9,077           4,184           
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -               -               (254)             (4,893)          (5,147)          9,077           3,930           
โอนสวนเกินมูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสม 9 -               (115,558)      -               115,558 -               -               -               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 1,647,730    -               (40,881)        (43,557)        1,563,292    115,675       1,678,967    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,647,740 4                  (1,944)          (836,179) 809,621 112,875 922,496
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -               -               (478)             -               (478) -               (478)             
คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -               -               (478)             -               (478)             -               (478)             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -               -               -               1,114 1,114           (418)             696              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1,647,740    4                  (2,422)          (835,065)      810,257       112,457       922,714

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สวนเกินทุน
งบการเงินรวม

(พันบาท)

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,730      115,558         (40,627)          (254,471)        1,468,190      
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                 -                 (254)               -                 (254)
คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                 -                 (254)               -                 (254)
ขาดทุนสําหรับงวด -                 -                 -                 (34,376)          (34,376)
รวมสวนของคาใชจายที่รับรู -                 -                 (254)               (34,376)          (34,630)          
โอนสวนเกินมูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสม 9 -                 (115,558)        -                 115,558         -                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 1,647,730 -                 (40,881) (173,289) 1,433,560 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,647,740 4 (1,944) (939,816) 705,984 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                 -                 (478)               -                 (478)               
คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                 -                 (478)               -                 (478)               
กําไรสําหรับงวด -                 -                 -                 49,159           49,159 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1,647,740 4                    (2,422)            (890,657)        754,665 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(พันบาท)

สวนเกินทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

      

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด  
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 696 4,184 49,159 (34,376)
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 102,100 114,887 61,683 65,807 
ดอกเบี้ยรับ (43) (764) (6,097) (9,089)

(9,866) (9,866) (9,866) (9,866)
ดอกเบี้ยจาย 69,245 90,244 65,594 85,312 
เงินปนผลรับ -                -               (35,500) -               
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ (1,231) 12,650 (3,560) (7,107)
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 6,490 3,239 -               -               
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน -                -               -               24,469          
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นตัดบัญชี 406 -               406               -               
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (550,936) 825 (550,936)      825               
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดบัญชี 17,840          4,150 -               -               
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะยาว 8,756            -               8,381            -               
ขาดทุน(กําไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 504,678 (35,090) 504,678 (332)             
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (858) (1,456) -               -               
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 31,149 12,062          -               -               
ภาษีเงินได 15,321 25,674 -               -               

193,747        220,739 83,942          115,643 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

รับรูรายไดดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเชากลับคืน

(พันบาท)

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้การคา 27,946 27,585 63,575 56,830 
รายไดคางรับ (7,136) 6,604 (22,721) 3,977 
สินคาคงเหลือ (13,111) (3,856) (6,477) (2,403)
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 71,585 19,009 (9,444) 67,960 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (42,700) (30,995) (2,333) (8,426)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (23,173) 28,716 (31,554) 20,661 
เจาหนี้การคา (32,782) (10,978) (16,143) (118,058)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (109,812) 53,215 (56,173) 16,437 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 10,764 21,217 10,133 20,000 
จายดอกเบี้ย (69,245) (99,558) (65,594) (94,809)
จายภาษีเงินได (44,547) (58,797) (24,730) (26,442)

(38,464)        172,901 (77,519)        51,370 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 43 764 6,097            9,089 
รับเงินปนผล -                -               35,500          -               
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจําลดลง 435 504 -               86 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น -                -               (35,500) (245,000)

-                109               32,000 264,000 
(450)              (171,500)      (450)             (105,000)      

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (49,345) (351,590) (25,928) (256,338)
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (21,030) (10,613) (5,274) (10,688)
ซื้ออาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน (109,621) (43,864) (109,621)      (43,864)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 956,568 336,460 953,707 233,298 
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 776,600        (239,730) 850,531       (154,417)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



งบกระแสเงินสด

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(120,470) 450,637 (111,835) 438,174 
-                -               (34,000) (5,000)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                -               -               14,000 
1,000,000     300,000       1,000,000 300,000 
(628,504) (103,995)      (625,000) (100,491)

ชําระคืนหุนกู (1,000,000) (600,000)      (1,000,000) (600,000)      
(748,974)      46,642 (770,835)      46,683 

(10,838)        (20,187) 2,177            (56,364)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 167,975 189,987 86,109 141,177 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 157,137        169,800 88,286 84,813 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

(พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
   สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

13 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอมูลทั่วไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
4 ลูกหนี้การคา 
5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
7 เจาหนี้การคา 
8 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของผูถือหุน 
9 การโอนสวนเกินมูลคาหุน 
10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
11 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
12 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
13 การจัดประเภทรายการใหม 

 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

    14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 

 
1 ขอมูลท่ัวไป  
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู         
จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ ส่ิงพิมพและใหบริการโฆษณาและขอมูล
ขาวสาร รายละเอียดของบริษัทยอยของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้ 

 
     บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที่กิจการ  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ  จัดตั้ง  2551  2550 
        
บริษัทยอยทางตรง        
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากดั  สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จํากัด บริการขอมูลขาวสาร  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.94  99.94 
บริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท ดับบลวิพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด บริการดานการพมิพ  ประเทศไทย  84.50  84.50 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั จัดสงสิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99  99.99 
        
บริษัทยอยทางออม        
บริษัท เนช่ัน เรดโิอ เน็ทเวอรค จํากัด สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.97  99.97 
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  49.99  49.99 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

    15

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปน
ภาษาไทย      งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของและตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550โดย
เนนการใหขอมูลที่เปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดเคยนําเสนอ
รายงานไปแลว  ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุด              
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 
 งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแต 
 ที่ระบุไวเปนอยางอื่น 

 
ในป 2551 กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีตอไปน้ี  ซ่ึงเกี่ยวของกบัการดําเนินธุรกิจของกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)   เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผดิพลาด 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เร่ือง   สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงเหลานี้ ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กลุมบริษทัไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2550   

 
3 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัท โดยการเปน     
ผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันได
กําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 
ความสัมพันธที่กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท  
หรือเปนกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท  
มีดังนี้ 
 
 
ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น   
จํากัด  

ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.94  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล       
จํากัด  

ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 
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ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 84.50  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

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

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทที่บริษัท  เนชั่น บุคส อินเตอร
เนชั่นแนล  ถือหุนรอยละ  99.99  และมี
กรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด 

ไทย เปนบริษัทที่บริษัท  เนชั่น บุคส อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ถือหุนรอยละ 49.99  และมี
กรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอรมเมชั่น 
เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 44.98  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส 
จํากัด 

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

บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 18   

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด ไทย เปนบริษัทที่บริษัท  เนชั่น  ดิจิตอล  มีเดีย 
จํากัด ถือหุนรอยละ 19   

บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอร ไทย เปนบริษัทที่มีกรรมการเปนบุคคลที่เกี่ยวของ 
   เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  กันกับบริษัท 
บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  

รอยละ 19   
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด ไทย เปนบริษัทที่มีกรรมการเปนบุคคลที่เกี่ยวของ 
  กันกับบริษัท 
บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  

รอยละ 19   
บริษัท เนชั่น พร้ินตต้ิง คอมเพล็กซ 
จํากัด 

ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 19   
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา การใหบริการและอื่น ๆ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม อัตราคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 ของสถาบันการเงิน 
คาใชจาย ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซ่ึงใกลเคียงกบัอตัราตลาด 
ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม อัตราคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 ของสถาบันการเงิน 
 
รายการที่สําคัญสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 กับกิจการที่
เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
ขายสินคาและการใหบริการ - - 77,765 81,676 
ดอกเบี้ยรับ - - 3,433 4,718 
รายไดอื่น - - 30,799 8,187 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น - - 89,282 122,499 
ดอกเบี้ยจาย - - - 581 

     
บริษัทรวม   
ขายสินคาและการใหบริการ 30 180 30 180 

     
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
ขายสินคาและการใหบริการ 17,037 - - - 
ดอกเบี้ยรับ 19 26 19 26 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น 11,102 15,273 10,927 15,273 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
ขายสินคาและการใหบริการ - - 159,426 178,945 
ดอกเบี้ยรับ - - 6,411 8,512 
รายไดอื่น - - 45,154 18,307 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น - - 224,694 260,664 
ดอกเบี้ยจาย - - 574 1,022 

     

บริษัทรวม   
ขายสินคาและการใหบริการ 110 360 110 360 
รายไดจากการขายเครื่องพิมพ - 334,993 - - 

     

กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
ขายสินคาและการใหบริการ 28,635 - 175 - 
ดอกเบี้ยรับ 39 56 39 56 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น 40,689 30,497 39,840 30,497 

 
 ยอดคงเหลือกบักิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้ 
 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 1,590 1,590 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 54 - 
        

บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 36,571 24,886 - - 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด 395 456 - - 
        

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
บริษัท เอ็นพีจี เทรนน่ิง แอนด คอนเฟอรเรนซ     
   รีสอรท จํากัด - 5,306 - 5,297 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล    
   (ประเทศไทย) จํากัด 44,501 57,123 17,970 19,597 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 4,215 9,555 4,215 6,356 
อ่ืน ๆ 3,826 4,944 3,755 4,942 
 89,508 102,270 27,584 37,782 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (52,014) (65,679) (25,456) (30,753) 
สุทธิ 37,494 36,591 2,128 7,029 
        
        

 

ลูกหน้ีอื่น  - กิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 4,930 7,157 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 20,251 19,575 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 27,120 27,110 
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด - - 5,696 5,918 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 90,114 91,837 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 1,239 3,399 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 24,735 9,216 
อ่ืน ๆ - - 144 70 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอื่น  - กิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 12,655 52,608 438 252 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิสจํากัด 61 58 11 58 
     
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
บริษัท เอ็นพีจี เทรนน่ิง แอนด     
   คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด - 109,145 - 37,545 
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด 17,345 17,413 - - 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
   อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 14,846 17,762 14,395 17,307 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 1,267 1,109 1,147 988 
อ่ืน ๆ 4,459 2,572 3,373 1,567 
 50,633 200,667 193,593 221,999 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (39,606) (118,055) (21,190) (59,040) 
สุทธิ 11,027 82,612 172,403 162,959 
    
 2551 2550 2551 2550 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ     
- งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - - - - 
- งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - - - - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
 อัตราดอกเบี้ยตอป  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง          
   คอรปอเรชั่น จํากัด 7  7  - - 20,000 35,500 
บริษัท ดับบลิวพีเอส          
   (ประเทศไทย) จํากัด 7  7  - - 122,000 117,000 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 7  7  - - 31,000 17,000 
     - - 173,000 169,500 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน         
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด         
   คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด -  -  - 438,350 - 438,350 
บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด -  -  3,700 3,700 3,700 3,700 
     3,700 442,050 3,700 442,050 
     3,700 442,050 176,700 611,550 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     (3,700) (442,050) (3,700) (442,050) 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ - - 173,000 169,500 

 
 

 2551 2550 2551 2550 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ     
- งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - - - - 
- งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - - - - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดังนี้   
 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 169,500 199,500 
เพิ่มขึ้น - - 29,000 245,000 
ลดลง - - (25,500) (264,000) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน - - 173,000 180,500 
     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,700 442,159 3,700 442,050 
เพิ่มขึ้น - - - - 
ลดลง - (109) - - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 3,700 442,050 3,700 442,050 
     

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,700 442,159 173,200 641,550 
เพิ่มขึ้น - - 29,000 245,000 
ลดลง - (109) (25,500) (264,000) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 3,700 442,050 176,700 622,550 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 13,062 16,189 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 74,382 66,666 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 17,269 12,278 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - - 1,778 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 14,000 11,753 
อ่ืนๆ - - 408 476 
     
บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 23,799 43,080 8,406 26,641 
     
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล     
   (ประเทศไทย) จํากัด 2,037 1,496 - 1,496 
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด 191 193 - 2 
อ่ืน ๆ 2,250 750 4,286 750 
รวม 28,277 45,519 131,813 138,029 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

    25

 

เจาหน้ีอื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 5,534 4,637 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 1,290 1,600 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด - - 2,233 2,233 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 3,007 2,965 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 326 326 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 7,286 6,444 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 677 574 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 14,873 1,077 
     
บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 22 20 - - 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด 397 672 397 604 
อ่ืน ๆ 188 169 44 26 
รวม 607 861 35,667 20,486 

 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน     
 อัตราดอกเบี้ยตอป  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            
บริษัท เนชั่น บุคส        
   อินเตอรเนชั่นแนล        
   จํากัด -  7 - - - 34,000 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2551 และ 2550 มีดังนี้ 
 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 34,000 25,000 
เพิ่มขึ้น - - - 10,000 
ลดลง - - (34,000) (1,000) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน - - - 34,000 
 
สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
สัญญาเชา 
 
ในป 2548 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาเครื่องพิมพพรอมอุปกรณสวนควบหลายฉบับกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง 
ภายใตสัญญา บริษัทยอยดังกลาวมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา โดยสัญญามี
อายุต้ังแต 12 เดือน ถึง 57 เดือน   บริษัทยอยมีสิทธิเลือกที่จะคืนเคร่ืองพิมพและอุปกรณ    สวนควบที่เชาหรือใช
สิทธิซ้ือตามราคาที่ระบุในสัญญา 
 
คาเชารายปตามที่กําหนดไวในสัญญา มีดังนี้ 
 

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

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญากิจการรวมคา 
 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) (ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง
ของบริษัท) ไดทําสัญญากิจการรวมคากับบริษัทตางประเทศ 2 แหงเพื่อจัดตั้งบริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง 
เซอรวิส จํากัด ซ่ึงเปนกิจการรวมคาเพื่อใหบริการการพิมพทางดานธุรกิจ กิจการรวมคามีทุนจดทะเบียนจํานวน 
350 ลานบาท (แบงเปน 3,500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)  โดย WPS จะลงทุนในหุนจํานวน 1,714,999 หุน
และจะชําระคาหุนโดยการขายชุดเครื่องพิมพทางดานธุรกิจและอุปกรณที่เกี่ยวของในราคา 337.6 ลานบาท ซ่ึง
เปนราคาที่ถูกประเมินโดยผูประเมินอิสระใหกับกิจการรวมคาดังกลาว กิจการรวมคานี้ไดจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 
 

4 ลูกหนี้การคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 
  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน                   3 89,508 102,270 27,584 37,782 
กิจการอื่น ๆ  1,004,217 1,056,600 751,926 830,279 
  1,093,725 1,158,870 779,510 868,061 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (229,309) (265,451) (175,857) (202,913)
      คาเผื่อสินคารับคืน  (39,420) (41,708) (14,500) (15,979)
รวม  824,996 851,711 589,153 649,169 
      

  2551  2550  2551  2550 
  (พันบาท) 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ     
-  งวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 17,192 8,031 16,065 5,833 
-  งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 24,754 11,695 22,026 8,624 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 

     
กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมครบกําหนดชําระ 10,934 12,677 396 1,264 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 6 เดือน 19,928 25,702 1,697 2,832 
     6 - 12 เดือน 14,989 18,936 2,832 10,392 
     มากกวา 12  เดือน 43,657 44,955 22,659 23,294 
 89,508 102,270 27,584 37,782 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (52,014) (65,679) (25,456) (30,753) 
สุทธิ 37,494 36,591 2,128 7,029 
     

กิจการอื่น ๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระ 772,818 831,748 584,112 696,655 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 6 เดือน 100,832 99,397 66,419 40,634 
   6 - 12 เดือน 16,391 14,468 8,390 7,640 
   มากกวา 12  เดือน 114,176 110,987 93,005 85,350 
 1,004,217 1,056,600 751,926 830,279 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (177,295) (199,772) (150,401) (172,160) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (39,420) (41,708) (14,500) (15,979) 
สุทธิ 787,502 815,120 587,025 642,140 
     

รวม 824,996 851,711 589,153 649,169 
 
   โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษทั มรีะยะเวลา 90 วัน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 112,320 19,804 523,147 495,974 
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตาม     
   วิธีสวนไดเสีย (30,291) (10,606) - - 
ซ้ือเงินลงทุน 450 171,500 450 105,000 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร     
   สวนที่ยังไมไดรับรู - (34,143) - - 
คาเผื่อการดอยคา  - - - (24,469) 
อื่นๆ (375) - - - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 82,104 146,555 523,597 576,505 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 และเงินปนผลรับสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550   มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน            เงินปนผลรับสําหรับ 

 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  การดอยคา  วิธีสวนไดเสีย-สทุธิ  หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทรวม   
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น                 
   อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส               
   จํากัด 44.98 44.98 2,000 1,000 900 450 22,997 22,162 - - 22,997 22,162 500 - 
บริษัท เกียวโด เนชั่น               
   พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 41.40 41.40 350,000 350,000 171,500 171,500 59,107 90,158 - - 59,107 90,158 - - 
รวม  352,000 351,000 172,400 171,950 82,104 112,320 - - 82,104 112,320 500 - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                     เงินปนผลรับสําหรับ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  วิธีราคาทุน - สุทธิ  หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

               (รอยละ)                                                                                                                                       (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง              
   คอรปอเรชั่น จํากัด 99.99 99.99  240,000 240,000     239,994     239,994 145,770 145,770 94,224 94,224 - - 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 99.99 99.99  100,000 100,000       99,990       99,990 96,392 96,392 3,598 3,598 - - 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 99.94 99.94  1,000 1,000        1,000        1,000 575 575 425 425 - - 
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล              
   จํากัด 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  5,000 5,000        5,000        5,000 5,000 5,000 - - - - 
             
บริษัทรวม             
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น               
   เซอรวิส จํากัด 44.98 44.98 2,000 1,000           900            450 - - 900 450 500 - 
รวม   918,000 917,000     839,383     838,933 315,786 315,786 523,597 523,147 35,500 - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6.     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   
  

การซื้อ จําหนาย และโอนที่ดนิ อาคารและอุปกรณระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 
มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 2551  2550 
   การจําหนาย    การจําหนาย 
 การซื้อและ   และการโอน  การซื้อและ  และการโอน 
 การโอนเขา  ออก - ราคา  การโอนเขา  ออก – ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธ ิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ
 (พันบาท) 
ที่ดินและสวนปรับปรุง 3,461  35,643  405  9,403 
อาคารและสวนปรับปรุง 7,390  600,640 4,864 2,297 
อาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 110,195  307,524 -  - 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 42  2,400 -  - 
เครื่องจักรและอุปกรณ - 446 232,974 263,464 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอปุกรณสํานักงาน 24,094 8,486 17,062 1,217 
ยานพาหนะ 7,071 115 1,626 249 
สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดตั้ง 88 -  94,659 (9,403) 
รวม 152,341 955,254  351,590 267,227 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 
   การจําหนาย    การจําหนาย 
 การซื้อและ   และการโอน  การซื้อและ  และการโอน 
 การโอนเขา  ออก - ราคา  การโอนเขา  ออก – ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธ ิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ
 (พันบาท) 
ที่ดินและสวนปรับปรุง -  35,643  -  9,403 
อาคารและสวนปรับปรุง -  600,640  2,339  665 
อาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 110,195  306,782  -  - 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา -  2,400  -  - 
เครื่องจักรและอุปกรณ -  -  232,966  232,966 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอปุกรณสํานักงาน 19,000  8,093  14,709  (665) 
ยานพาหนะ 6,927  115  1,276  - 
สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดตั้ง -  -  5,048  (9,403) 
รวม 136,122  953,673  256,338  232,966 

 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 บริษัทไดจําหนายที่ดิน อาคารสํานักงานใหญ และอาคารเนชั่นทาวเวอร ใหกับบริษัท
ในประเทศแหงหนึ่งในราคา 955 ลานบาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ขายสุทธิจากคาเส่ือมราคาสะสมและ
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคามีจํานวน 953 ลานบาท  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เจาหนี้การคา 
  

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2551  2550  2551  2550 
 หมายเหตุ  (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 3  28,277 45,519 131,813 138,029 
กิจการอื่น ๆ   127,875 143,414 46,450 56,377 
รวม   156,152 188,933 178,263 194,406 

 
8 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของผูถือหุน 
 

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษทัเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซ้ือหุนสามัญใหแกผูถือหุนจํานวน 39,426,525 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทไดในราคา 14 บาท ตอหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิฯนี้มีอายุ 5 ป นับตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2545 (วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) และหมดอายุในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 
 
ในป 2550 ผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,034 หนวย ไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษทัจํานวน 1,034 หุน ในราคาใชสิทธิหุนละ 14 บาท เปนจํานวนเงิน 14,476 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือไดหมดอายุเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 

 
9 การโอนสวนเกนิมูลคาหุน 
 

ในป 2550 บริษัทไดโอนสวนเกินมูลคาหุนทั้งหมดจํานวน 115.6 ลานบาท เพื่อลดยอดขาดทุนสะสมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 การโอนสวนเกินมูลคาหุนนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2550 
 
การโอนสวนเกินมูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสมยกมาดังกลาวขางตนเปนไปตามมาตรา 119 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  

 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑใน
การกําหนดสวนงาน 
 
สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
 
สวนงาน 1  ส่ิงพิมพและโฆษณา 
สวนงาน 2  บริการดานการพิมพ 
สวนงาน 3  ส่ือการศึกษาและบันเทิง 
สวนงาน 4  ส่ือกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม 
สวนงาน 5  อื่น ๆ 
 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดังนี้ 
 
 งวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 2551 2550 2551 2550 
 (พันบาท) 
รายไดจากสวนงาน    
สวนงาน 1 553,312 524,114 1,067,433 1,043,530 
สวนงาน 2 102,729 107,645 217,622 247,195 
สวนงาน 3 94,230 147,124 224,290 290,402 
สวนงาน 4 82,431 72,452 160,545 135,905 
สวนงาน 5 50,544 42,065 94,075 86,407 
รายการตัดบัญชี (187,839) (175,612) (365,927) (391,480) 
รวม 695,407 717,788 1,398,038 1,411,959 
    



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 2551 2550 2551 2550 
 (พันบาท) 
ผลการดําเนินงานจากสวนงาน     
สวนงาน 1 (5,830) (15,578) 1,114 (4,893) 
สวนงาน 2 (40,615) (19,224) (49,163) (2,638) 
สวนงาน 3 20,788 19,940 27,399 37,328 
สวนงาน 4 8,886 (1,264) 13,044 (1,861) 
สวนงาน 5 (9,357) (1,428) (15,094) (1,283) 
รายการตัดบัญชี 20,298 1,976 23,814 (31,546) 
รวม (5,830) (15,578) 1,114 (4,893) 

 
สวนงานทางภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ2550 
คํานวณจากกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนาย
แลวระหวางงวดโดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
กําไร(ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนของบรษิัท     
(ขั้นพื้นฐาน) (5,830) (15,578) 14,254 (21,481) 
จํานวนหุนสามัญทีอ่อกจําหนายแลว 164,774 164,749 164,774   164,749 
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน)  (บาท) (0.04)  (0.09)              0.09 (0.13) 

     
 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
กําไร(ขาดทุน)ที่เปนสวนของผูถือหุนของบรษิัท     
(ขั้นพื้นฐาน) 1,114 (4,893) 49,159 (34,376) 
จํานวนหุนสามัญทีอ่อกจําหนายแลว 164,774 164,749 164,774   164,749 
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน)  (บาท) 0.01  (0.03)              0.30 (0.21) 

     
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่     
   ยกเลิกไมได     
ภายในหนึ่งป 170,236 213,292 170,236 213,292 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 316,913 394,855 316,913 394,855 
รวม 487,149 608,147 487,149 608,147 
     
ภาระผูกพันอื่น ๆ     
เลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใช 4,367 17,394 4,367 17,394 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 102,413 74,675 102,413 74,675 
รวม 106,780 92,069 106,780 92,069 

 
13 การจัดประเภทรายการใหม 

 
รายการในงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําในระหวางป 2550 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ
รายการในงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําขึ้นในระหวางป 2551 




