
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงินระหวางกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ  2549 ของบริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้   สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน  เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม  การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป  ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงนิดังกลาวไมถกูตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 
 
 
 

 

 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2550 และตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 13 งบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2549  ไดรับการปรับปรุงใหมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนและเรียกช่ือใหมวา “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ขาพเจาได
ตรวจสอบรายการปรับปรุงซึ่งใชกับการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทป 2549 ใหมและขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุง
ดังกลาวของบริษัทมีความเหมาะสมและไดปรับปรุงโดยถูกตองแลว  นอกจากการตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกลาว  
ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานการสอบบัญชีของขาพเจา   งบดุลรวมและงบดุล
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาวขางตน 
 
 
  
(วินิจ  ศิลามงคล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจิกายน 2550 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

สินทรัพย หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2550 2549 2550 2549

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 165,308 189,987 96,766 141,177 
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจํา 102 607 -                   86 
ลูกหนี้การคา 3, 4 822,926 974,457 597,944 748,208 
รายไดคางรับ 34,368 48,554 1,511 18,183 
ลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 129,704 132,508 156,882 240,750 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 260,789 260,898 453,289 456,558 
สินคาคงเหลือ   236,572 234,444 103,142 109,702 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 132,380 201,598 66,792 145,579 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,782,149 2,043,053 1,476,326 1,860,243 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 3, 5, 13 128,727 19,804 532,986 495,974 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 3 9,436 11,611 9,436 11,611 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 13,686 12,277 13,686 12,277 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,153,603 2,283,276 1,563,312 1,642,082 
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 354,524 274,660 354,524 274,660 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน 253,590 253,590 253,590 253,590 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 83,019 87,830 82,611 87,347 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 227,075 129,188 179,094 79,736 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,223,660 3,072,236 2,989,239 2,857,277 

รวมสินทรัพย 5,005,809 5,115,289 4,465,565 4,717,520 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3



งบดุล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2550 2549 2550 2549

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 901,685 760,357 772,017 625,125 
เจาหนี้การคา 3, 7 175,741 173,535 171,261 254,569 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 132,008 174,508 125,000 167,500 
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 500,000            600,000           500,000           600,000           
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                    -                   34,000 25,000 
ภาษีเงินไดคางจาย 16,267 15,830 -                   -                   
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 284,892 251,599 147,559 140,705 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,010,593 1,975,829 1,749,837 1,812,899 

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 864,816 330,557 842,080 302,565 
หุนกู 500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 150,280 133,866 149,067 133,866 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,515,096 1,464,423 1,491,147 1,436,431 
รวมหนี้สิน 3,525,689 3,440,252 3,240,984 3,249,330 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4



งบดุล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2550 2549 2550 2549

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
   ทุนที่ออกและชําระแลว 1,647,740 1,647,730 1,647,740 1,647,730 
สวนเกินทุน
   สวนเกินมูลคาหุน 9, 10 4                       115,558 4                      115,558 
   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม (905) (40,627) (905) (40,627)
ขาดทุนสะสม (282,466) (154,222) (422,258) (254,471)
รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 1,364,373 1,568,439 1,224,581 1,468,190 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 115,747 106,598 -                   -                   
รวมสวนของผูถือหุน 1,480,120 1,675,037 1,224,581 1,468,190 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,005,809 5,115,289 4,465,565 4,717,520 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
5



งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายได 3
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 11 721,323 687,215 544,245 529,794 
รายไดคาเชาและบริการ 19,278 9,998 86,543 95,880 
ดอกเบี้ยรับ 4,958 5,436 8,315 7,697 
รายไดอ่ืน 22,095 24,524 16,521 42,648 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 42,713              12                    -                   -                   
รวมรายได 810,367 727,185 655,624 676,019 

คาใชจาย 3
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 476,483 421,664 404,258 385,230 
คาใชจายในการขายและบริหาร 460,058 268,383 459,023 274,442 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 61,383              -                   -                   -                   
รวมคาใชจาย 997,924 690,047 863,281 659,672 

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (187,557) 37,138 (207,657) 16,347 
ดอกเบี้ยจาย 3 (43,532) (43,514) (41,312) (40,624)
ภาษีเงินได (7,748) (8,599) -                   -                   
ขาดทุนหลังภาษีเงินได (238,837) (14,975) (248,969) (24,277)
กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย (72) (2,979) -                   -                   

ขาดทุนสุทธิ (238,909) (17,954) (248,969) (24,277)

ขาดทุนตอหุน (บาท) 12
ขั้นพ้ืนฐาน (1.45) (0.11) (1.51) (0.15)
ปรับลด (1.45) (0.11) (1.51) (0.15)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6



งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายได 3
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 11 2,133,282 2,151,494 1,587,775 1,724,902 
รายไดคาเชาและบริการ 50,066 28,880 272,646 294,364 
ดอกเบี้ยรับ 15,588 18,208 27,270 24,837 
รายไดอ่ืน 87,046 75,259 67,112 81,638 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 44,169              351                  -                   -                   
รวมรายได 2,330,151 2,274,192 1,954,803 2,125,741 

คาใชจาย 3
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 1,375,219 1,319,635 1,161,207 1,221,546 
คาใชจายในการขายและบริหาร 948,942 858,401 950,317 827,754 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 73,445              -                   -                   -                   
รวมคาใชจาย 2,397,606 2,178,036 2,111,524 2,049,300 

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (67,455) 96,156 (156,721) 76,441 
ดอกเบี้ยจาย 3 (133,776) (128,768) (126,624) (122,620)
ภาษีเงินได (33,422) (22,415) -                   -                   
ขาดทุนหลังภาษีเงินได (234,653) (55,027) (283,345) (46,179)
กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย (9,149) (3,975) -                   -                   

ขาดทุนสุทธิ (243,802) (59,002) (283,345) (46,179)

ขาดทุนตอหุน (บาท) 12
ขั้นพ้ืนฐาน (1.48) (0.36) (1.72) (0.28)
ปรับลด (1.48) (0.36) (1.72) (0.28)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด  

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ (243,802) (59,002) (283,345) (46,179)

รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 170,634 163,152 100,057 98,037 
ดอกเบี้ยรับ (789) (3,409) (12,471) (10,038)

(14,799) (14,799) (14,799) (14,799)
ดอกเบี้ยจาย 133,776 128,768 126,624 122,620 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 119,112 4,188 65,325 6,238 
คาเผื่อสินคาลาสมัย 7,825 6,600 -                   -                   

-                    6,092               67,988             61,934             

   จดทะเบียน 39,840              -                   39,840             -                   
8,678                -                   8,678               -                   

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 825                   -                   825                  -                   
รายไดคางรับตัดจําหนาย 12,329              -                   12,329             -                   
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยอ่ืนตัดบัญชี 19,506              -                   27,101             -                   
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดบัญชี 6,095 -                   -                   -                   
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (36,957) (5,733) (1,138)              (4,357)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                    -                   -                   1,715               
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (44,169)             (351) -                   -                   
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 73,445              -                   -                   -                   

9,149 3,975 -                   -                   
ภาษีเงินได 33,422 22,415 -                   -                   

294,120 251,896 137,014 215,171 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน
รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย

คาเผื่อการดอยคาของที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

รับรูรายไดดอกเบี้ยรับจากสัญญาขายและเชากลับคืน

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

ลูกหนี้การคา 48,493 118,325 84,404 294,141 
รายไดคางรับ 1,857 16,187             4,343 30,787             
สินคาคงเหลือ (9,953) 95,513             6,560 118,107           
ลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวของกัน (12,545) -                   73,259 -                   
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (24,355) (40,150)            13,101 (7,566)              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (2,405) 2,804               (7,923) 979                  
เจาหนี้การคา (1,878) (41,255)            (87,392) (53,730)            
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 50,819 (3,771)              24,315 (16,577)            
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 31,213 49,736             30,000 29,736             
จายดอกเบี้ย (155,656) (149,869)          (148,439) (143,860)          
จายภาษีเงินได (85,257) (83,768) (38,529) (42,909)            

134,453 215,648 90,713 424,279 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 789 3,409 12,471 10,038 
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจําลดลง 505 -                   86                    -                   
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                    -                   (260,000) (235,500)

109                   3,670               267,000 152,170           
(171,500)           -                   (105,000)          (204,000)

ซื้อเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน -                    (3,007)              -                   (3,007)
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                    -                   -                   50,776             
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (377,122) (101,928) (279,871) (32,864)
ซื้ออาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน (43,864) -                   (43,864) -                   
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (12,325) (6,387) (12,400) (10,760)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 411,970            8,882 234,328           6,305 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (191,438) (95,361) (187,250) (266,842)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

141,328 (167,937) 146,892 (216,991)
-                    -                   14,000 -                   
-                    (10,000)            (5,000) (10,000)            

1,170,000         185,000 1,170,000 150,000 
(655,321) (138,920)          (650,065) (106,093)

คาใชจายในการกูยืมเงิน (23,715) -                   (23,715) -                   
ชําระคืนหุนกู (600,000)           -                   (600,000)          -                   
เงินสดรับจากการออกหุนทุน 14                     350 14                    350 

32,306 (131,507) 52,126 (182,734)

(24,679) (11,220) (44,411) (25,297)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 189,987 131,951 141,177 89,810 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 165,308 120,731 96,766 64,513 

   สถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

(พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

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

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน มูลคายุติธรรม กฎหมาย ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท คาหุน สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,647,480 344,629           (42,169) 20,794 (249,965) 1,720,769 77,500             18,138 1,816,407 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
   สําหรับงวด 2549
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
   เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                   -                   1,505                -                   -                      1,505 -                   -                   1,505 
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงใน
   สวนของผูถือหุน -                   -                   1,505                -                   -                      1,505               -                   -                   1,505               
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -                   -                   -                    -                   (59,002) (59,002) -                   3,975 (55,027)
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                   -                   1,505                -                   (59,002)               (57,497)            -                   3,975               (53,522)            
ทุนเรือนหุนที่ออกเพิ่ม - หุนสามัญ 9 250                  100                  -                    -                   -                      350 -                   77,500             77,850 
โอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกิน
   มูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสม 10 -                   (229,171)          -                    (20,794)            249,965              -                   -                   -                   -                   
เงินรับลวงหนาคาหุน -                   -                   -                    -                   -                      -                   (77,500)            -                   (77,500)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 1,647,730 115,558 (40,664) -                   (59,002) 1,663,622 -                   99,613 1,763,235 

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสมสวนเกินทุน

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลงใน ของผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน มูลคายุติธรรม 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        

รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยจดทะเบียน -                   -                   39,840              -                      39,840             -                   39,840 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยจดทะเบียน -                   -                   (118)                  -                      (118)                 -                   (118)

   สวนของผูถือหุน -                   -                   39,722              -                      39,722             -                   39,722             
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -                   -                   -                    (243,802) (243,802) 9,149               (234,653)
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                   -                   39,722              (243,802)             (204,080)          9,149               (194,931)          
ทุนเรือนหุนที่ออกเพิ่ม - หุนสามัญ 9 10                    4                      -                    -                      14                    -                   14                    
โอนสวนเกินมูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสม 10 -                   (115,558)          -                    115,558              -                   -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 1,647,740        4                      (905)                  (282,466)             1,364,373        115,747           1,480,120        

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงใน

(พันบาท)

งบการเงินรวม
สวนเกินทุน

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด 2550

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน จัดสรรเปน รวมสวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลงใน สํารองตาม ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน มูลคายุติธรรม กฎหมาย ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,647,480 344,629 (42,169) 20,794 (249,965) 1,720,769 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 13 -                    -                    -                   -                   (99,593) (99,593)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,480 344,629 (42,169) 20,794 (349,558) 1,621,176 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด 2549
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยจดทะเบียน -                    -                    1,505               -                   -                    1,505                
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                    1,505               -                   -                    1,505                
ขาดทุนสุทธิ -                    -                    -                   -                   (46,179)             (46,179)
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                    -                    1,505               -                   (46,179)             (44,674)             
ทุนเรือนหุนที่ออกเพิ่ม - หุนสามัญ 9 250                   100                   -                   -                   -                    350 
โอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน
   ไปลดยอดขาดทุนสะสม 10 -                    (229,171)           -                   (20,794)            249,965 -                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 1,647,730 115,558 (40,664) -                   (145,772) 1,576,852 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)

(พันบาท)

สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) สะสม

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลงใน ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน มูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,730         115,558            (40,627)            (154,222)           1,568,439          
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 13 -                    -                    -                   (100,249)           (100,249)            
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,730         115,558            (40,627)            (254,471)           1,468,190          
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด 2550
รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                   -                   39,840             -                   39,840               
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                    -                    (118)                 -                    (118)
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                    39,722             -                    39,722 
ขาดทุนสุทธิ -                    -                    -                   (283,345)           (283,345)
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                    -                    39,722             (283,345)           (243,623)
ทุนเรือนหุนที่ออกเพิ่ม - หุนสามัญ 9 10                     4                       -                   -                    14                      
โอนสวนเกินมูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสม 10 -                    (115,558)           -                   115,558            -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 1,647,740 4                       (905) (422,258) 1,224,581 

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)
สวนเกินทุน

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 

 
1 ขอมูลทั่วไป  
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู         
จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพมิพ สิ่งพิมพและใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร 
รายละเอียดของบริษัทยอยของบริษัทมีดังตอไปนี้ 

 
      บริษัทถือหุนรอยละ 
    ประเทศกิจการ  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
ชื่อกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  จัดตั้ง  2550  2549 
บริษัทยอยทางตรง         
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด   สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด  บริการขอมูลขาวสาร  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 บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด   สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  84.50  84.50 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด  จัดสงสิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99  - 
บริษัทยอยทางออม         
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด  สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.97  99.97 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  49.99  49.99 

 
2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย      
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคย
นําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้น การอานงบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

 งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแต
ท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 

 
กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาล เชนเดียวกับที่ใชสําหรับ
การจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยกเวนการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาว
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 3  เกี่ยวกับสวนไดเสียของบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงิน   

เฉพาะกิจการ  
 

3 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท    
โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 

 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา การใหบริการและอื่น ๆ ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม อัตราคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 ของสถาบันการเงิน 
คาใชจาย ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึง่ใกลเคียงกับอัตราตลาด 
ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม อัตราคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 ของสถาบันการเงิน 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2550 และ 2549  กับกิจการที่เกี่ยวของกัน
สรุปไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
ขายสินคาและการใหบริการ -  -  79,179  115,234 
ดอกเบี้ยรับ -  -  3,365  2,538 
รายไดอื่น -  -  10,218  - 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น -  -  127,179  98,478 
ดอกเบี้ยจาย -  -  600  407 
        
บริษัทรวม        
ขายสินคาและการใหบริการ 180  230  180  230 
ดอกเบี้ยจาย -  98  -  98 
        
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ดอกเบี้ยรับ 30  255  25  209 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น 15,839 18,432 15,273 17,733 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 กับกิจการที่เกี่ยวของกัน
สรุปไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม) 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
ขายสินคาและการใหบริการ -  -  258,124  309,645 
ดอกเบี้ยรับ -  -  11,877  7,420 
รายไดอื่น -  -  28,525  - 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น -  -  387,843  321,075 
ดอกเบี้ยจาย -  -  1,622  1,207 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -  -  -  1,715 
        
บริษัทรวม       
ขายสินคาและการใหบริการ 540  690  540  690 
รายไดจากการขายเครื่องพิมพ 334,993  -  -  - 
ดอกเบี้ยจาย -  247  -  247 
        
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ดอกเบี้ยรับ 86  2,484  81  2,438 
คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น 46,336 42,153 45,770 41,454 
    



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - - 2,721 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 1,590 1,590 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - - 38 
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 111 - 
        
บริษัทรวม     
บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวิส     
   จํากัด 328 - - - 
        
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ     
   รีสอรท จํากัด 5,307 5,225 5,297 5,225 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอรเนชั่นแนล     
   (ประเทศไทย) จํากัด 68,640 78,494 19,517 29,685 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 12,950 21,709 6,356 6,699 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 24,621 - - - 
อื่น ๆ 5,048 6,523 4,975 5,433 
 116,894 111,951 37,846 51,391 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (60,527) (12,937) (25,504) (9,235) 
สุทธ ิ 56,367 99,014 12,342 42,156 
    



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 5,715 9,423 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 12,905 12,000 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 27,110 68,150 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 504 1,184 
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด - - 7,919 7,283 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 89,849 91,448 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 2,626 6,011 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 7,975 - 
อื่น ๆ - - 1 1,770 
     
บริษัทรวม     
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวิสจํากัด 84 - 84 - 
     
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด     
   คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด 215,941 225,602 147,808 157,422 
บริษัท เนชั่น พริ้นตต้ิง คอมเพล็กซ จํากัด - 35,428 - 35,428 
บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด - 34,723 - 34,723 
บริษัท เอ็นพีจี มารเก็ตติ้ง เซอรวิส จํากัด 7,000 26,079 7,000 26,008 
บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด 5,032 3,841 5,032 3,841 
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด 17,367 21,367 22 22 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
   อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 17,584 27,885 17,179 27,200 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 964 559 869 437 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 55,700 - 1,261 - 
อื่น ๆ 1,959 7,693 889 7,886 
 321,631 383,177 334,748 490,236 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (191,927) (250,669) (177,866) (249,486) 
สุทธิ 129,704 132,508 156,882 240,750 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
 อัตราดอกเบี้ยรายป  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง          
   คอรปอเรชั่น จํากัด 7  7  - - 35,500 145,500 
บริษัท ดับบลิวพีเอส             
   (ประเทศไทย) จํากัด 7  7  -  -  142,000  54,000 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 7  -  -  -  15,000  - 
            
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน            
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด          
   คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด -  -  438,350 438,350 438,350 438,350 
อื่น ๆ -  -  3,700  3,809  3,700  3,700 
     442,050  442,159  634,550  641,550 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (181,261) (181,261) (181,261) (184,992) 
สุทธิ  260,789 260,898 453,289  456,558 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่            
30 กันยายน 2550 และ 2549 มีดังนี ้
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม) 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 199,500 95,500 
เพิ่มข้ึน - - 260,000 235,500 
ลดลง - - (267,000) (148,500) 
ณ วันที่ 30 กันยายน - - 192,500 182,500 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 442,159 445,720 442,050 445,720 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ลดลง (109) (3,670) - (3,670) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 442,050 442,050 442,050 442,050 
    
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 442,159 445,720 641,550 541,220 
เพิ่มข้ึน - - 260,000 235,500 
ลดลง (109) (3,670) (267,000) (152,170) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 442,050 442,050 634,550 624,550 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 21,036 14,490 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - - 40,684 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 62,838 116,188 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด - - - 1,314 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด - - 6,132 5,057 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 420 1,977 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 853 96 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 3 - 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 11,401 - 
     
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด 892 790 190 87 
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากัด 191 191 - - 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 37,248 - 21,751 - 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
   อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 1,877 - 1,877 - 
รวม 40,208 981 126,501 179,893 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
 อัตราดอกเบี้ยรายป  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอร        
       เนชั่นแนล จํากัด 7  7 - - 34,000 25,000 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2550 และ 2549 มีดังนี้ 
 
เงินกูยมืระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 25,000 26,900 
เพิ่มข้ึน - - 14,000 - 
ลดลง - - (5,000) - 
ณ วันที่ 30 กันยายน - - 34,000 26,900 
     
บริษัทรวม     
ณ วันที่ 1 มกราคม - 10,000 - 10,000 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ลดลง - (10,000) - (10,000) 
ณ วันที่ 30 กันยายน - - - - 
     
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม - 10,000 25,000 36,900 
เพิ่มข้ึน - - 14,000 - 
ลดลง - (10,000) (5,000) (10,000) 
ณ วันที่ 30 กันยายน - - 34,000 26,900 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนี้การคา 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ  2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน                    3  116,894 111,951 37,846 51,391 
กิจการอื่น ๆ  997,814 1,119,796 763,094 910,740 
  1,114,708 1,231,747 800,940 962,131 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (251,151) (231,050) (186,993) (201,242) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (40,631) (26,240) (16,003) (12,681) 
รวม  822,926 974,457 597,944 748,208 
 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจากลูกหนี้การคาในงบการเงินรวมสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2550 มีจํานวน  91.2 ลานบาท และ 103.0 ลานบาท ตามลําดับ (2549: 7.4 ลานบาท และ 13.8 ลานบาท 
ตามลําดับ) 
 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจากลูกหนี้การคาในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 มีจํานวน 57.2 ลานบาท และ 65.9 ลานบาท ตามลําดับ (2549: 2.7 ลานบาท และ   
8.4 ลานบาท ตามลําดับ) 
 
หนี้สูญตัดบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มี
จํานวนเงิน 93.6 ลานบาท และ 90.8 ลานบาท ตามลําดับ 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน      
ยังไมครบกําหนดชําระ  26,804 21,997 2,061 9,486 
เกินวันครบกําหนดชําระ :      
   นอยกวา 6 เดือน   27,496 29,042 9,048 6,913 

     6 - 12 เดือน   10,925 33,589 4,409 8,759 
     มากกวา 12  เดือน   51,669 27,323 22,328 26,233 
   116,894 111,951 37,846 51,391 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (60,527) (12,937) (25,504) (9,235) 
สุทธ ิ   56,367 99,014 12,342 42,156 
    
กิจการอื่น ๆ    
ยังไมครบกําหนดชําระ 748,154 774,450 602,235 661,024 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 6 เดือน 117,287 128,179 65,721 63,295 
   6 - 12 เดือน 19,509 19,129 7,926 14,413 
   มากกวา 12  เดือน 112,864 198,038 87,212 172,008 
 997,814 1,119,796 763,094 910,740 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (190,624) (218,113) (161,489) (192,007) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (40,631) (26,240) (16,003) (12,681) 
สุทธิ 766,559 875,443 585,602 706,052 
     

รวม 822,926 974,457 597,944 748,208 
 

   โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลา 90 วัน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระหวางแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม) 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 19,804 18,944 495,974 395,670 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจาก     
    เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (29,276) 351 - - 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร    
   สวนที่ยังไมไดรับรู (33,298) - - - 
ซื้อ 171,500 - 105,000 301,500 
คาเผื่อการดอยคา - - (67,988) (61,934) 
จําหนาย - - - (134,166) 
อื่น ๆ (3)  (7) - - 
ณ วันที่ 30 กันยายน 128,727 19,288 532,986 501,070 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน

เจาของ   
  

ทุนชําระแลว 
  

วิธีราคาทุน 
  

วิธีสวนไดเสีย 
  

การดอยคา 
  

วิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 
 30 

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30  

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30  

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30  

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 
กันยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30  
กันยายน 

 31 
ธันวาคม 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทรวม    
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น               
      อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด 44.98 44.98 1,000 1,000 450 450 21,698 19,804 - - 21,698 19,804 
บริษัท เกียวโด เนชั่น              
       พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 48.99 - 350,000 - 171,500 - 107,029 - - - 107,029 - 
รวม  351,000 1,000 171,950 450 128,727 19,804 - - 128,727 19,804 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 29

 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท (ปรับปรุงใหม) 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  วิธีราคาทุน - สุทธิ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทยอย           
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 99.99 99.99 240,000 140,000 239,994 139,994 159,146 139,994 80,848 - 
บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด 99.99 99.99 44,500 44,500 59,500 59,500 58,859 58,609 641 891 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 99.99 99.99 100,000 100,000 99,990 99,990 92,607 92,539 7,383 7,451 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 99.94 99.94 1,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 99.99 99.99 70,000 70,000 69,999 69,999 - - 69,999 69,999 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 84.50 84.50 500,000 500,000 422,500 422,500 53,848 6,317 368,652 416,183 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 99.99 - 5,000 - 5,000 - 987 - 4,013 - 
           
บริษัทรวม           
   บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด 44.98 44.98 1,000 1,000 450 450 - - 450 450 
รวม   961,500 856,500 898,433 793,433 365,447 297,459 532,986 495,974 
           



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด) เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2550 และ 14 มิถุนายน 2550 ท่ีประชุมมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท (แบงเปน 10 
ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดอนมุัติใหซื้อ
หุนเพิ่มทุนในบริษัทยอยดังกลาวในฐานะผูถือหุนเดิม จํานวน 10 ลานหุน ในราคามูลคาท่ีตราไว 10 บาท ตอหุน 
รวมเปนเงิน 100 ลานบาท 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (บรษิัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด) เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม 2550 และ 31 กรกฎาคม 2550  ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยใหบริษัทยอย
ดังกลาวจดทะเบียนเลิกกิจการตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวนัที่ 21 สิงหาคม 2550  และปจจุบันบริษัทยอยอยูใน
ข้ันตอนการชําระบัญชี 

 
6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   
  

การซื้อ จําหนาย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดเกาเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 
มีดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 2550  2549 
   การจําหนาย      การจําหนาย   
 การซื้อ   - ราคาตาม  การโอน -   การซื้อ   - ราคาตาม  การโอน -  
 - ราคาทุน  บัญชี  ราคาทุน  - ราคาทุน  บัญชี  ราคาทุน 

 (พันบาท) 
ที่ดินและสวนปรับปรุง 470  -  (32,282)  703  - - 
อาคารและสวนปรับปรุง 5,530 (1,632) 665 7,066 - - 

สวนปรับปรุงสิทธิการเชา - - 708 3,026 (250) - 

เครื่องจักรและอุปกรณ 232,974 (263,464) 5,868 60,958 (730) 588 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ       
   อุปกรณสํานักงาน 35,744 (1,882) (623) 18,662 (235) - 

ยานพาหนะ 5,307 (473) - 8,598 (1,934) - 
สินทรัพยระหวางการกอสราง         
   และติดตั้ง 97,097 (74,264) (19,014)  2,915 -  (588) 
รวม 377,122 (341,715) (44,678)  101,928 (3,149)  - 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549 
   การจําหนาย      การจําหนาย   
 การซื้อ   - ราคาตาม  การโอน -   การซื้อ   - ราคาตาม  การโอน -  
 - ราคาทุน  บัญชี  ราคาทุน  - ราคาทุน  บัญชี  ราคาทุน 

 (พันบาท) 
ที่ดินและสวนปรับปรุง -  -  (32,282)  703  - - 
อาคารและสวนปรับปรุง 2,339 - 665 4,975 - - 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา - - - 2,910 - - 
เครื่องจักรและอุปกรณ 232,966 (232,966) - 999 - - 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ       
   อุปกรณสํานักงาน 33,043 - (665) 16,454 (14) - 
ยานพาหนะ 4,958 (224) - 6,823 (1,934) - 
สินทรัพยระหวางการกอสราง         
   และติดตั้ง 6,565 - (12,396)  - -  - 
รวม 279,871 (233,190) (44,678)  32,864 (1,948)  - 

 
7 เจาหนี้การคา 
  

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

หมายเหตุ 
 30 กันยายน 

2550 
 31 ธันวาคม 

2549 
 30 กันยายน 

2550 
 31 ธันวาคม 

2549 
   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 3  40,208 981 126,501 179,893 
กิจการอื่น ๆ   135,533 172,554 44,760 74,676 
รวม   175,741 173,535 171,261 254,569 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

             32 

8 เงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 บริษัททําสัญญารวมใหกูกับสถาบันการเงินในประเทศสามแหง เปนจํานวน 1,870 
ลานบาท เพื่อนําไปชําระหนี้เงินกูและหุนกูของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทไดเบิกใชเงินกู
ภายใตสัญญานี้แลวเปนเงิน 870 ลานบาท 
 
เงินกูยืมภายใตสัญญารวมใหกูนี้มีอัตราดอกเบี้ยและกําหนดเวลาชําระคืนแตกตางกันตามวงเงิน ดังตอไปนี้ 
 
ก)  เงินกูท่ี 1 มีวงเงินจํานวน 865 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมข้ันต่ําเฉลี่ย (average MLR) ของกลุมผูใหกู 

ในปแรกและอัตราดอกเบี้ยเงนิกูยืมข้ันต่ําเฉลี่ยบวกดวยอัตรารอยละตามที่กําหนดในสัญญาสําหรับปตอไป 
โดยมีกําหนดชาํระคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่ทําสัญญา (14 สิงหาคม 2550) แตท้ังนี้ ภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว หากบริษัทขายทรัพยสินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งหมด
ของกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งตามรายละเอียดท่ีระบุไวในสัญญารวมใหกูนี้ ไมวาท้ังหมดหรอืบางสวน 
บริษัทจะตองนําเงินที่ไดรับหลังหักคาใชจายที่เกี่ยวของจากการขายทั้งหมดมาชําระหนี้เงินกูนี้ในวันเดียวกัน
กับวันที่ผูซื้อทรัพยสินดังกลาวชําระเงินคาทรัพยสินที่ซื้อขายใหแกบริษัท 

 
ข)  เงินกูท่ี 2 มีวงเงนิจํานวน 1,005 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมข้ันต่ําเฉลี่ย (average MLR) ของกลุมผูใหกู 

โดยมีกําหนดชาํระคืนเปนงวดราย 3 เดือนในจํานวนเงินที่แตกตางกัน รวมท้ังสิ้น 18 งวด เริ่มตั้งแตเดือน
มีนาคม 2551 และชําระใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2555 

 

เงินกูท่ี 1 คํ้าประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหนึง่  
 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดบางประการที่ระบุไว 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 
 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของผูถือหุน 

 
ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนจํานวน 39,426,525 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทไดในราคา 14 บาท ตอหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิฯนี้มีอายุ 5 ป นับตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2545 (วนัที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) และหมดอายุในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 
 
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,034  (2549:  25,000) 
หนวย ไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 1,034 (2549: 25,000) หุน ในราคา
ใชสิทธิหุนละ 14 บาท เปนจํานวนเงิน 14,476 บาท (2549: 350,000 บาท)  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทไมมี 
ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ เนื่องจากระยะเวลาในการใชสิทธิฯ หมดอายุในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 

 
10 การโอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน 
 

ในป 2549 บริษัทไดโอนสํารองตามกฎหมายจํานวน 20.8 ลานบาทและสวนหนึ่งของสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 
229.2 ลานบาท เพื่อลดยอดขาดทุนสะสมยกมาทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 จํานวนเงินรวม 
250.0 ลานบาท การโอนเงินจากสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549  
 
ในป 2550 บริษัทไดโอนสวนเกินมูลคาหุนทั้งหมดจํานวน 115.6 ลานบาท เพื่อลดยอดขาดทุนสะสมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 การโอนสวนเกินมูลคาหุนนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2550 
 
การโอนเงินจากสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสมดังกลาวขางตนเปนไปตาม
มาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑใน
การกําหนดสวนงาน 
 
สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
 
สวนงาน 1  สิ่งพิมพและโฆษณา 
สวนงาน 2  บริการดานการพิมพ 
สวนงาน 3  สื่อการศึกษาและบันเทิง 
สวนงาน 4  สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม 
สวนงาน 5  อื่น ๆ 
 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน มีดังนี้ 
 
 งวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  งวดเกาเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 กันยายน  30 กันยายน 
 2550 2549 2550 2549 
 (พันบาท) 
รายไดจากสวนงาน     
สวนงาน 1 544,245 529,795 1,587,775 1,724,902 
สวนงาน 2 104,838 123,538 352,033 378,577 
สวนงาน 3 122,792 141,810 413,194 292,454 
สวนงาน 4 84,562 55,175 220,467 179,876 
สวนงาน 5 41,806 - 128,213 - 
รายการตัดบัญชี (176,920) (163,103) (568,400) (424,315) 
รวม 721,323 687,215 2,133,282 2,151,494 
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 งวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  งวดเกาเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 กันยายน  30 กันยายน 
 2550 2549 2550 2549 
 (พันบาท) 
ผลการดําเนินงานจากสวนงาน      
   (กําไร (ขาดทุน) สุทธิ)     
สวนงาน 1 (238,909) (17,954) (243,802) (59,002) 
สวนงาน 2 (50,474) (24,255) (53,112) (69,735) 
สวนงาน 3 20,227 22,599 57,555 35,621 
สวนงาน 4 994 573 (867) (29,053) 
สวนงาน 5 (3,592) (7,068) (4,875) (6,539) 
รายการตัดบัญชี 32,845 8,151 1,299 69,706 
รวม (238,909) (17,954) (243,802) (59,002) 
 

12 ขาดทุนตอหุน 
 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน คํานวณจากขาดทุนสุทธิสวนของ          
ผูถือหุนสามัญ และจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดในแตละงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      
แสดงการคํานวณดังนี้ 
 
ขาดทุนสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ (ข้ันพื้นฐาน) 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   2550  2549  2550  2549 
        (ปรับปรุงใหม) 
   (พันบาท) 
ขาดทุนสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ (ขั้นพื้นฐาน)  238,909 17,954 248,969 24,277 
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จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2550  2549  2550  2549 
   (พันหุน) 
หุนที่ออก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม   164,773 164,765 164,773 164,765 
ผลกระทบของหุนที่ออกจําหนายในระหวางงวด  - - - - 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวตามวิธ ี      
   ถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน)  164,773 164,765 164,773 164,765 
 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน คํานวณจากขาดทุนสุทธิสวนของ           
ผูถือหุนสามัญ และจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดในแตละงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
แสดงการคํานวณดังนี้ 
 
ขาดทุนสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ (ข้ันพื้นฐาน) 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   2550  2549  2550  2549 
        (ปรับปรุงใหม) 
   (พันบาท) 
ขาดทุนสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ (ขั้นพื้นฐาน)  243,802 59,002 283,345 46,179 
 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2550  2549  2550  2549 
   (พันหุน) 
หุนที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม  164,773 164,748 164,773 164,748 
ผลกระทบของหุนที่ออกจําหนายในระหวางงวด  - 17 - 17 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวตามวิธ ี      
   ถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน)  164,773 164,765 164,773 164,765 
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ขาดทุนตอหุนปรับลด 
 
ขาดทุนตอหุนปรับลดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่               
30 กันยายน 2550  คํานวณจากขาดทุนสุทธิรวมและขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 
238.9 ลานบาท และ 249.0 ลานบาท ตามลําดับ (ขาดทุนสุทธิรวมและขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549: 18.0 ลานบาท และ 24.3 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญที่
ออกจําหนายแลวระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 
164,773 พันหุน (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549: 164,765 พันหุน) 
 
ขาดทุนตอหุนปรับลดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่                 
30 กันยายน 2550 คํานวณจากขาดทุนสุทธิรวมและขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญ จํานวน 
243.8 ลานบาท และ  283.3 ลานบาท ตามลําดับ (ขาดทุนสุทธิรวมและขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวด        
เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549: 59.0 ลานบาท และ 46.2 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญที่
ออกจําหนายแลวระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จํานวน 164,773 
พันหุน (งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549: 164,765 พันหุน) 
  

13        การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทตอไปนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินโดยใชวิธี      
สวนไดเสีย  
 
ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 ดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมกําหนดใหบริษัทใหญท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอย  กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม 
หรือบริษัทรวมที่ไมจัดจําแนกเปนการลงทุนสําหรับ  “การถือเพื่อขาย” บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุน 
หรือตามเกณฑการรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับใช)  แทนวิธีสวนไดเสียซึ่งใชอยูใน
ปจจุบัน 

 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550  กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมในงบการเงินของบริษัทจากวิธีสวนไดสวนเสียเปนวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้   
ทําใหตองมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทยอนหลัง และงบการเงินของบริษัทสําหรับป 2549 ที่นําไป
แสดงในงบการเงินระหวางกาลสําหรับป 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตองบการเงินระหวางกาลที่จัดทําในระหวางป 2550 และ 2549 มีดังนี้ 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม) 

  2550 2550 2549 2549 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม กอนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชี 

  
 

 
596,223 

 
 

 
495,263 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม กอนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชี 

  
- 

 
   608,813 

 
 

กําไรสะสมลดลง  - (100,249) (80,447) (99,593) 
คาเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 
   โดยวิธีสวนไดเสีย 

  
- 

 
(15,731) 

 
(9,512) 

 
(84,236) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  - 15,731 9,512 84,236 
ลดลงสุทธิ  - (100,249) (80,447) (99,593) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการ  
    เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

   
495,974 

 
395,670 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม หลังการ 
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

  
- 

 
528,366 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม) 
  2550 2550 2549 2549 
  (พันบาท) 
กําไรสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม กอนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

  
 

 
(154,222) 

 
 

  
(249,965) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม กอนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

  
- 

 
  (41,048) 

  
 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
    ลดลงสุทธิ 

  
- 

 
212,940 229,632 

  
305,755 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น  - (297,458) (300,567)  (321,112) 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  - (15,731) (9,512)  (84,236) 
ลดลงสุทธิ  - (100,249) (80,447)  (99,593) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

  
 

 
(254,471) 

   
(349,558) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม หลังการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

  
- 

 
(121,495) 

  

 

  งวดสามเดือน งวดเกาเดือน งวดสามเดือน งวดเกาเดือน 
  สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ 
  30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
  2550 2550 2549 2549 
  (พันบาท) 
ขาดทุนสุทธิ      
ขาดทุนสุทธิกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  (238,909) (243,802) (17,954) (59,002) 
         

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
   เพิ่มขึ้นสุทธ ิ

  
33,460 

 
12,714 

 
24,428 

 
83,847 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น  (43,520) (67,988) (27,297) (61,934) 
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)  - 15,731 (425) (7,375) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น  - - (3,029) (1,715) 
ลดลง (เพิ่มขึ้น ) สุทธิ  (10,060) (39,543) (6,323) 12,823 
ขาดทุนสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  (248,969) (283,345) (24,277) (46,179) 
      

กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)             (0.06)         (0.24)         (0.04)  0.08 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่     
   ยกเลิกไมได     
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 234,819 291,997 234,819 291,997 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 433,826 738,122 433,826 738,122 
รวม 668,645 1,030,119 668,645 1,030,119 
     
ภาระผูกพันอื่นๆ     
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช - 43,300 - 43,300 
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 104,650 245,026 104,650 245,026 
รวม 104,650 288,326 104,650 288,326 

 
15 การจัดประเภทรายการใหม 

 
รายการในงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําในระหวางป 2549 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ
รายการในงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําข้ึนในระหวางป 2550  
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