
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ   
ผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ    
แตละปของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน            
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา    
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป   ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน          
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน            
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549   ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแส  
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
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ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 งบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ไดรับการปรับปรุงใหม อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและ  
บริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนและเรียกชื่อใหมวา “งบการเงินเฉพาะกิจการ” 
 
 
 
(วินิจ  ศิลามงคล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ 2551 



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

สินทรัพย หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 167,974,892 189,986,874 86,109,299 141,177,296 
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา 435,372 607,096 -                   86,271 
ลูกหน้ีการคา 6 851,710,815 974,456,852 649,168,651 748,207,411 
รายไดคางรับ 68,744,003 48,554,123 9,062,426 18,183,483 
ลูกหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 82,611,972 132,508,094 162,959,305 240,750,074 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                      260,898,464 169,500,000 456,557,786 
สินคาคงเหลือ   7 215,879,338 234,444,112 84,666,808 109,701,888 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  8 96,345,087 177,475,338 62,917,952 145,578,181 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,483,701,479 2,018,930,953 1,224,384,441 1,860,242,390 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 9 112,319,618 19,804,165 523,146,879 495,974,237 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 10 9,436,290 11,610,927 9,436,290 11,610,927 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 11 12,648,190 12,276,996 12,648,190 12,276,996 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 12 1,716,448,932 2,283,275,522 1,128,774,781 1,642,082,226 
ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 13 222,078,900 274,659,645 222,078,900 274,659,645 
ลูกหน้ีภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน 12 253,590,000 253,590,000 253,590,000 253,590,000 
สินทรัพยไมมีตัวตน 114,522,908 111,952,813 99,416,455 87,346,800 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14 222,996,368 129,188,286 186,663,106 79,736,945 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,664,041,206 3,096,358,354 2,435,754,601 2,857,277,776 

รวมสินทรัพย 4,147,742,685 5,115,289,307 3,660,139,042 4,717,520,166 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 15 878,985,340 760,356,990 751,714,791 625,124,772 
เจาหน้ีการคา 16 188,933,130 173,534,965 194,405,792 236,247,058 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 12,008,000 174,508,000 5,000,000 167,500,000 
หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 1,000,000,000    600,000,000    1,000,000,000 600,000,000    
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4, 15 -                      -                   34,000,000 25,000,000 
ภาษีเงินไดคางจาย 44,943,826 15,830,265 24,730,000      -                   
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 17 330,650,873 251,598,612 197,254,058 159,026,900 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,455,521,169 1,975,828,832 2,207,104,641 1,812,898,730 

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 613,899,525 330,556,966 592,915,525 302,564,966 
หุนกู 15 -                      1,000,000,000 -                   1,000,000,000 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 18 155,824,826 133,866,160 154,133,946 133,866,160 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 769,724,351 1,464,423,126 747,049,471 1,436,431,126 
รวมหน้ีสิน 3,225,245,520 3,440,251,958 2,954,154,112 3,249,329,856 

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 19
   ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 
   ทุนที่ออกและชําระแลว 1,647,740,300 1,647,729,960 1,647,740,300 1,647,729,960 
สวนเกินทุน 22
   สวนเกินมูลคาหุน 20, 21 4,136 115,558,105 4,136 115,558,105 
   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม (1,943,603) (40,626,802) (1,943,603) (40,626,802)
ขาดทุนสะสม (836,178,621) (154,221,848) (939,815,903) (254,470,953)
รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 809,622,212 1,568,439,415 705,984,930 1,468,190,310 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 112,874,953 106,597,934 -                   -                   
รวมสวนของผูถือหุน 922,497,165 1,675,037,349 705,984,930 1,468,190,310 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 4,147,742,685 5,115,289,307 3,660,139,042 4,717,520,166 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายได
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 4 3,006,928,848 2,914,212,553 2,243,934,332 2,316,551,050 
รายไดคาเชาและบริการ 4 67,547,050 44,135,206 361,900,034 389,410,552 
ดอกเบี้ยรับ 4 24,236,876 23,605,567 35,518,927 33,331,798 
รายไดอื่น 4, 24 107,428,444 105,042,245 100,653,579 122,229,098 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 4, 9 2,357,852 859,845 -                   -                   
รวมรายได 3,208,499,070 3,087,855,416 2,742,006,872 2,861,522,498 

คาใชจาย
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 4 1,852,679,687 1,765,495,317 1,551,371,057 1,702,455,137 
คาใชจายในการขายและบริหาร 4, 25 1,299,063,604 1,263,071,536 1,240,851,682 1,148,245,338 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 12, 13 560,439,241 3,550,893        560,439,241 3,550,893        
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยี 4, 9 48,790,468         -                   -                   -                   
รวมคาใชจาย 3,760,973,000 3,032,117,746 3,352,661,980 2,854,251,368 

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (552,473,930) 55,737,670 (610,655,108) 7,271,130 
ดอกเบี้ยจาย 4, 27 (174,512,593) (171,467,233) (165,517,947) (162,148,986)
ภาษีเงินได 28 (64,251,336) (27,532,396) (24,730,000)     -                   
ขาดทุนหลังภาษีเงินได (791,237,859) (143,261,959) (800,903,055) (154,877,856)
กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย (6,277,019) (10,959,889) -                   -                   

ขาดทุนสุทธิ (797,514,878) (154,221,848) (800,903,055) (154,877,856)
ขาดทุนตอหุน 29
ขั้นพื้นฐาน (4.84) (0.94) (4.86) (0.94)
ปรับลด (4.84) (0.94) (4.86) (0.94)

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด  

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ (797,514,878) (154,221,848) (800,903,055) (154,877,856)
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 229,070,611 241,435,810 135,189,856 131,243,089 
ดอกเบี้ยรับ (4,504,662) (3,873,353) (15,786,713) (13,599,584)

(19,732,214) (19,732,214) (19,732,214) (19,732,214)
ดอกเบี้ยจาย 174,512,593 171,467,233 165,517,947 162,148,986 
หน้ีสงสัยจะสูญ 181,109,095 46,337,101 94,060,181 51,092,170 
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 17,105,455 9,432,239 -                   -                   
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 39,840,000 6,091,741 116,919,521    31,530,505      
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 560,439,241       3,550,893 560,439,241    3,550,893        
บัญชี 29,437,407 11,503,122 22,583,736      10,795,594      
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายตัดบัญชี 8,042,024           6,617,553 -                   -                   
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                      -                   -                   1,715,161 
อาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงานตัดบัญชี 4,021,837 -                   4,021,837 -                   
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (38,491,628) (6,484,372) (1,828,539) (4,357,316)
กําไรจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 231,673 -                   231,673 -                   
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (2,357,852) (859,845) -                   -                   
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 48,790,468 -                   -                   -                   

6,277,019 10,959,889 -                   -                   
ภาษีเงินได 64,251,336 27,532,396 24,730,000      -                   

500,527,525 349,756,345 285,443,471 199,509,428 

รับรูรายไดดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเชากลับคืน

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

ลูกหน้ีการคา 2,784,979 21,931,545 16,940,925 164,693,608 
รายไดคางรับ (32,518,472) 18,077,144 (3,207,535) 36,678,184 
สินคาคงเหลือ 1,459,319 170,227,403 25,035,080 196,658,718 
ลูกหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 243,837,234 131,120,259 317,757,145 251,537,179 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 34,179,489 25,456,704 22,149,989 3,352,066 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9,628,226 13,165,610 (5,117,307) 16,822,777 
เจาหน้ีการคา 11,313,698 (35,968,565) (45,925,733) (44,235,987)
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 95,000,941 75,075,238 51,744,778 (21,209,645)
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 41,690,880 59,736,466 40,000,000 39,736,466 
จายดอกเบี้ย (183,912,998) (173,241,163) (174,681,153) (163,866,027)
จายภาษีเงินได (122,098,381) (103,695,260) (50,735,618) (55,472,527)

601,892,440 551,641,726 479,404,042 624,204,240 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 4,504,662 3,873,353 15,786,713 13,599,584 
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจําลดลง 171,724 211,298 86,271 18,877 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                      -                   (264,000,000) (255,500,000)

109,315              3,560,686        294,000,000 155,170,000 
(171,500,000)      -                   (105,000,000)   (204,000,000)   

ซื้อเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น -                      (3,006,266)       -                   (3,006,266)       
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                      -                   -                   50,775,596 
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (406,844,587) (122,876,893) (294,979,093) (41,854,540)
ซื้ออาคารท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน (43,864,380) (11,808,720) (43,864,380)     (11,808,720)     
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (58,875,686) (99,878,607) (35,223,691) (10,860,903)
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 412,660,847 8,967,087 235,018,789 6,305,027 
ขายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,150,000 -                   1,150,000 -                   
เงินสดรับจากการลดทุนของกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,425,000           -                   1,425,000        35,500,000      
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (261,063,105) (220,958,062) (195,600,391) (265,661,345)

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

118,628,350 (246,327,654) 126,590,019 (293,190,656)
-                      -                   14,000,000 25,000,000 
-                      (10,000,000)     (5,000,000)       (36,900,000)     

1,170,000,000    185,000,000    1,170,000,000 150,000,000 
(1,027,072,966) (201,670,454) (1,020,064,966) (152,435,034)

คาใชจายในการกูยืมเงิน (24,411,177) -                   (24,411,177) -                   
ชําระคืนหุนกู (600,000,000)      -                   (600,000,000)   -                   
เงินสดรับจากการออกหุนทุน 14,476 350,000 14,476 350,000 

(362,841,317) (272,648,108) (338,871,648) (307,175,690)

(22,011,982) 58,035,556 (55,067,997) 51,367,205 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 189,986,874 131,951,318 141,177,296 89,810,091 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 167,974,892 189,986,874 86,109,299 141,177,296 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(บาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
   สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง จัดสรรเปนสํารอง ของผูถือหุน เงินรับลวงหนา ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท คาหุน สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,647,479,960 344,629,265 -42,169,372 20,793,702 -249,964,862 1,720,768,693 77,500,000 18,138,045 1,816,406,738
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
   สําหรับป 2549
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
   เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                  -                   1,542,570         -                   -                      1,542,570 -                   -                   1,542,570 

   ในสวนของผูถือหุน -                  -                   1,542,570         -                   -                      1,542,570        -                   -                   1,542,570        
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -                  -                   -                    -                   (154,221,848) (154,221,848) -                   10,959,889      (143,261,959)
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                  -                   1,542,570         -                   (154,221,848)      (152,679,278)   -                   10,959,889      (141,719,389)   
ทุนเรือนหุนที่ออก - หุนสามัญ 19,  20, 22 250,000           100,000           -                    -                   -                      350,000           -                   -                   350,000           
โอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกิน
   มูลคาหุนสามัญไปลดยอดขาดทุนสะสม 21 -                  (229,171,160)   -                    (20,793,702)     249,964,862       -                   -                   -                   -                   

-                  -                   -                    -                   -                      -                   (77,500,000) 77,500,000      -                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1,647,729,960 115,558,105 (40,626,802) -                   (154,221,848)      1,568,439,415 -                   106,597,934 1,675,037,349 

รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรง

หุนที่ออกโดยบริษัทยอยแกผูถือหุนสวนนอย

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสมสวนเกินทุน

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ของผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

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

-                   -                  39,840,000       -                     39,840,000 -                  39,840,000      
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย
   จดทะเบียน -                   -                  (1,156,801)        -                     (1,156,801) -                  (1,156,801)       
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                   -                  38,683,199       -                     38,683,199      -                  38,683,199      
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -                   -                  -                   (797,514,878) (797,514,878)   6,277,019        (791,237,859)   
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                   -                  38,683,199       (797,514,878)     (758,831,679)   6,277,019        (752,554,660)   
ทุนเรือนหุนที่ออก - หุนสามัญ 19,  20, 22 10,340             4,136               -                   -                     14,476             -                  14,476             
โอนสวนเกินมูลคาหุนสามัญไปลดยอดขาดทุนสะสม 21 -                   (115,558,105)   -                   115,558,105       -                  -                  -                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,647,740,300 4,136               (1,943,603)        (836,178,621)     809,622,212    112,874,953    922,497,165    

รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
สวนเกินทุน

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุน จัดสรรเปน รวมสวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง สํารองตาม ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม กฎหมาย ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 1,647,479,960 344,629,265 (42,169,372) 20,793,702       (249,964,862) 1,720,768,693 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 30 -                    -                    -                   -                   (99,593,097) (99,593,097)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,479,960 344,629,265 (42,169,372) 20,793,702       (349,557,959) 1,621,175,596 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2549
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยจดทะเบียน -                    -                    1,542,570         -                   -                    1,542,570 
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                    1,542,570         -                   -                    1,542,570 
ขาดทุนสุทธิ -                    -                    -                   -                   (154,877,856)    (154,877,856)
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                    -                    1,542,570         -                   (154,877,856)    (153,335,286)
ทุนเรือนหุนที่ออกเพิ่ม - หุนสามัญ 19,  20, 22 250,000            100,000            -                   -                   -                    350,000 
โอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
   ไปลดยอดขาดทุนสะสม 21 -                    (229,171,160)    -                   (20,793,702)     249,964,862     -                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1,647,729,960 115,558,105 (40,626,802) -                   (254,470,953) 1,468,190,310 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)

(บาท)

สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) สะสม

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,729,960 115,558,105 (40,626,802) (154,221,848) 1,568,439,415 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 30 -                    -                    -                   (100,249,105) (100,249,105)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,729,960 115,558,105 (40,626,802) (254,470,953) 1,468,190,310 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2550
รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                    -                    39,840,000      -                    39,840,000        
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                    -                    (1,156,801)       -                    (1,156,801)
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                    38,683,199      -                    38,683,199 
ขาดทุนสุทธิ -                    -                    -                   (800,903,055)    (800,903,055)
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                    -                    38,683,199      (800,903,055)    (762,219,856)
ทุนเรือนหุนที่ออกเพิ่ม - หุนสามัญ 19,  20, 22 10,340              4,136                -                   -                    14,476 
โอนสวนเกินมูลคาหุนสามัญไปลดยอดขาดทุนสะสม 21 -                    (115,558,105)    -                   115,558,105     -                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,647,740,300 4,136 (1,943,603) (939,815,903) 705,984,930 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)

(บาท)

สวนเกินทุน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
 

 14

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอมูลท่ัวไป 
2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4  รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6  ลูกหนี้การคา  
7  สินคาคงเหลือ  
8  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  
9  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
10  เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 
11  เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 
12  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
13  ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
14  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
15  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
16  เจาหนี้การคา 
17  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
18  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
19  ทุนเรือนหุน 
20  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 
21  การโอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน 
22  สวนเกินทุน 
23  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
24  รายไดอื่น 
25  คาใชจายในการขายและบริหาร 
26  คาใชจายพนักงาน 
27  ดอกเบี้ยจาย 
28  ภาษีเงินได 
29  ขาดทุนตอหุน 
30  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

31  เครื่องมือทางการเงิน 
32  ภาระผูกพัน 
33  มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช 
34  การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 

 
1 ขอมูลทั่วไป  

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และที่อยู         
จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ และใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร 
รายละเอียดของบริษัทยอยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้ 
 
    ประเทศ  บริษัทถือหุนรอยละ 

   ชื่อกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  ท่ีกิจการจัดตั้ง  2550  2549 
บริษัทยอยทางตรง       
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด   สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.99 99.99 
บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด  บริการขอมูลขาวสาร  ประเทศไทย  - 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  บริการดานการพิมพ  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 
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2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปของประเทศไทย 
 
ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม ซึ่งใหถือปฏิบัติกับ    
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 ดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 
การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมเหลานี้ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท  สําหรับสวนไดเสียของเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 30 
 
นอกจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหมหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีท่ีไดออก
และปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 33 
 
งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทและมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน
หลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี  
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆที่ผูบริหารมี        
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ ซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ  ดังนั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
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ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวด
ปจจุบันและอนาคต  
 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 

  
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม  
 
รายการที่มีสาระสําคัญซึ่งเกิดขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอย ไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 
บริษัทยอย 

 
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรง
หรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจาก
กิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

 
บริษัทรวม 

 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตดัสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว  งบการเงินรวมของ
กลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรอืขาดทุนของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญจนถึงวันที่การมีอทิธิพลอยางเปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง  เมือ่ผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับปนจาก
บริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาเงนิลงทุนในบริษัทรวม  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรู           
สวนผลขาดทุน เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรอือนุมานหรือยนิยอมที่จะชําระภาระ

ผูกพันของบริษัทรวม 
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(ข) เงินตราตางประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรอืขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 
 
เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ
ไมไดมีไวเพื่อคา อยางไรก็ตาม ตราสารอนุพันธท่ีไมเขาเงื่อนไข การกําหนดใหเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยง
ถือเปนรายการเพื่อคา 
 
เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธจะถูกบันทึกในขั้นแรกดวยมูลคายุติธรรม คาใชจายที่เกิดจากการทํา
รายการดังกลาวบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น  การวัดมูลคาใหมภายหลังการบันทึกครั้งแรกใชมูลคา
ยุติธรรม   กําไรหรอืขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมใหเปนมูลคายุติธรรมบันทึกในงบกําไรขาดทุน              

 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันที่ใน
งบดุล  ถามีราคาตลาด  ในกรณีท่ีไมมีราคาตลาด ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวาง
ราคาลวงหนาตามสัญญา กับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลท่ีครบกําหนดในวันเดียวกัน  
โดยใชอัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใชกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล   
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถาม     
ถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 
(ฉ) สินคาคงเหลือ 

 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยและราคาเฉพาะเจาะจง ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ 
ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน  ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป
และสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย  
 
บริษัทและบริษัทยอยตีราคาสินคาคงเหลือดังนี้ 
 
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต – หนังสือ - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย 
   
วัตถุดิบ  - วิธีราคาเฉพาะเจาะจง 
   
วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอื่น ๆ - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย 
 
กลุมบริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
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(ช) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน   
วิธีการบันทึกบัญชีดังกลาวถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได
เปดเผยไวในหมายเหตุขอ 30 สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น 
 
ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจถือไวจนครบ
กําหนด จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาใน
งบกําไรขาดทุน   
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 
 
การจําหนายเงินลงทุน 
 
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือ
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู  การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไป
และเงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 
(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
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คาเสื่อมราคา 
 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 ป 
อาคารและสวนปรับปรุง 5  20 และ 30 ป 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 10 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 และ 10 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางและติดตั้ง 
 

(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่กลุมบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 

คาตัดจําหนาย 
 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ แสดงไดดังนี้ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ป 
คาลิขสิทธิ์ 3 ป เริ่มจากวันที่ผลิตหนังสือและตามปริมาณหนังสือท่ีขายได 
 

 (ญ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมลูคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสดสูงกวามลูคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยช้ินเดียวกนัที่เคยรับรูในสวนของผูถอืหุนและมีการดอยคาใน
เวลาตอมา  ในกรณีนี้ใหรับรูในสวนของผูถอืหุน 
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เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง
การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคา
ใดจะสูงกวา   ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะ
คิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาด
ปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย    สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอื่น   ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่
สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย จะไมถูกกลับรายการ
ผานงบกําไรขาดทุน  
 
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  

 
(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน 

 
(ฏ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น แสดงในราคาทุน 
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(ฐ)  ผลประโยชนพนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

 
 สิทธิของพนักงานเลือกเขาถือหุน 

 
กลุมบริษัทไมบันทึกคาใชจายหรือหนี้สินเมื่อมีการออกสิทธิใหเลือกซื้อหุนภายใตแผนการใหประโยชนแก
พนักงาน  เมื่อพนักงานใชสิทธิการเลือกซื้อหุน สวนของผูถือหุนจะเพิ่มข้ึนเทากับจํานวนเงินที่ไดรับจากการใช
สิทธิของพนักงาน 

 
(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ี 
กอตัวข้ึนอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ     
ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะ
จายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินได
ในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหนี้สิน 
 

(ฒ) รายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของ
สินคาท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขาย
ไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือ
ใหบริการนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดข้ึนไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 
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รายไดคาเชา 
 
รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาใชจายเริ่มแรกที่เกิดข้ึนเปนการ
เฉพาะเพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา 
 
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปนผลที่จะไดรับจากหลักทรัพยในการความตองการของตลาด  
จะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปนผล 

 
(ณ) คาใชจาย 

 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
 
รายจายทางการเงิน 
 
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน  ยกเวน
ในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา 
กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย   

 
(ด) ภาษีเงินได 

 
ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระ
โดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี  โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล  ซึ่งเกี่ยวกับ      
รอบบัญชีท่ีคํานวณภาษีเงินได ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ 
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4 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท    
โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 
รายละเอียดความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกัน
ในบริษัท  หรือเปนกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับ
กลุมบริษัท  
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพันธ 

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 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (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 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสมัพันธ 

บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น  อินฟอรมเมชั่น 
เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 44.98  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส 
จํากัด 

ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 48.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จาํกัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 18   

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด ไทย เปนบริษัทที่บริษัท  เนชั่น  ดิจิตอล  มี เดีย 
จํากัด ถือหุนรอยละ 19   

บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 5.66  

บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 19   

บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด 
คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด 

ไทย เปนบริษัทที่บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส 
จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 99.99  

บริษัท เนชั่น ท่ัวไทย จํากัด ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 19   

บริษัท เนชั่น พริ้นตติ้ง คอมเพล็กซ 
จํากัด 

ไทย เปนกิจการที่ เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 19   

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา การใหบริการและอื่น ๆ ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม อัตราคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบัน

การเงิน 
คาใชจาย ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึง่ใกลเคียงกับอัตราตลาด 
ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม อัตราคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบัน

การเงิน 
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รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม) 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย    
ขายสินคาและการใหบริการ - - 339,813 392,274 
ดอกเบี้ยรับ - - 15,069 10,826 
รายไดอื่น - - 38,179 25,865 
คาพิมพและตนทุนในการใหบริการ - - 371,773 468,035 
ดอกเบี้ยจาย - - 2,222 1,316 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - - - 1,715 
รายไดจากการขายเครื่องพิมพ - - 232,966 - 
     
บริษัทรวม     
ขายสินคาและการใหบริการ 720 870 720 870 
รายไดจากการขายเครื่องพิมพ 334,993 - - - 
ดอกเบี้ยจาย - 357 - 357 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ดอกเบี้ยรับ 159,739 2,504 159,739 2,458 
คาใชจายอื่น 61,801 61,689 61,043 60,808 
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ยอดคงเหลอืกบักิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้ 
 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 
     
บริษัทรวม     
บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส      
   จํากัด 456 - - - 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ     
   รีสอรท จํากัด 5,306 5,225 5,297 5,225 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอรเนชั่นแนล     
   (ประเทศไทย) จํากัด 57,123 78,494 19,597 29,685 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 9,555 21,709 6,356 6,699 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 24,886 - - - 
อื่น ๆ 4,944 6,523 4,942 5,433 
 102,270 111,951 37,782 51,391 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (65,679) (12,937) (30,753) (9,235)
สุทธ ิ 36,591 99,014 7,029 42,156 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป 52,750 12,937 21,518 9,235 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 7,157 9,423 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากดั - - 19,575 12,000 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 27,110 68,150 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 69 1,184 
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด - - 5,918 7,283 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 91,837 91,448 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 3,399 6,011 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 9,216 - 
อื่นๆ - - 1 1,770 
บริษัทรวม     
บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส      
   จํากัด 58 - 58 - 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด     
   คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากดั 109,145 225,602 37,545 157,422 
บริษัท เนชั่น พริ้นตติ้ง คอมเพล็กซ จํากัด - 35,428 - 35,428 
บริษัท เนชั่น ท่ัวไทย จํากัด - 34,723 - 34,723 
บริษัท เอ็นพีจี มารเก็ตติ้ง เซอรวิส จํากัด - 26,079 - 26,008 
บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด 7 3,841 7 3,841 
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด 17,413 21,367 - 22 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
 อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 17,762 27,885 17,307 27,200 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 1,109 559 988 437 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 52,608 - 252 - 
อื่น ๆ 2,565 7,693 1,560 7,886 
 200,667 383,177 221,999 490,236 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (118,055) (250,669) (59,040) (249,486) 
สุทธ ิ 82,612 132,508 162,959 240,750 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป 60,956 504 15,694 504 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
          (ปรับปรุงใหม) 
 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง          
   คอรปอเรชั่น จํากัด 7  7  - - 35,500 145,500 
บริษัท ดับบลิวพีเอส             
   (ประเทศไทย) จํากัด 7  7  -  -  117,000  54,000 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 7  -  -  -  17,000  - 
     -  -  169,500  199,500 
            
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  442,050  442,050 
     442,050  442,159  611,550  641,550 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (442,050) (181,261) (442,050) (184,992) 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน – สุทธิ  -  260,898 169,500  456,558 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป  - - -  - 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
และ 2549 มีดังนี้   
 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม) 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 199,500 95,500 
เพิ่มขึ้น - - 264,000 245,500 
ลดลง - - (294,000) (141,500) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 169,500 199,500 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 442,159 445,720 442,050 445,720 
เพิ่มขึ้น - 109 - - 
ลดลง (109) (3,670) - (3,670) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 442,050 442,159 442,050 442,050 
    
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกีย่วของกัน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 442,159 445,720 641,550 541,220 
เพิ่มขึ้น - 109 264,000 245,500 
ลดลง (109) (3,670) (294,000) (145,170) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 442,050 442,159 611,550 641,550 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
 

 33

 

เจาหนี้การคา – กิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 16,189 14,490 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - - 40,684 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 66,666 116,188 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด - - - 1,314 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากดั - - 12,278 5,057 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 420 1,977 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 1,778 96 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 56 - 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 11,753 - 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด - 790 - 87 
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จาํกัด 193 191 2 - 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 43,080 - 26,641 - 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
   อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 1,496 - 1,496 - 
อื่น ๆ 750 - 750 - 
รวม 45,519 981 138,029 179,893 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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เจาหนี้อื่น – กิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 4,637 8,295 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - - 2,687 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 1,600 1,041 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด - - 2,233 - 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากดั - - 2,965 3,278 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 326 529 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 6,444 510 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 574 756 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 1,077 - 
     
บริษัทรวม     
บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส     
   จํากัด - - - 17 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จาํกัด 672 - 604 394 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 20 - - - 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
   อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด - - - 65 
อื่นๆ 169 - 26 750 
รวม 861 - 20,486 18,322 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอร        
       เนชั่นแนล จํากัด 7  7 - - 34,000 25,000 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
และ 2549 มีดังนี้ 
 
เงินกูยมืระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 25,000 26,900 
เพิ่มขึ้น - - 14,000 25,000 
ลดลง - - (5,000) (26,900) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 34,000 25,000 
     
บริษัทรวม     
ณ วันที่ 1 มกราคม - 10,000 - 10,000 
เพิ่มขึ้น - - - - 
ลดลง - (10,000) - (10,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - - - 
     
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม - 10,000 25,000 36,900 
เพิ่มขึ้น - - 14,000 25,000 
ลดลง - (10,000) (5,000) (36,900) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 34,000 25,000 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
สัญญาเชา 
 
ในป 2548 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาเครื่องพิมพพรอมอุปกรณสวนควบหลายฉบับกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง 
ภายใตสัญญา บริษัทยอยดังกลาวมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา โดยสัญญามี
อายุตั้งแต 12 เดือน ถึง 57 เดือน   บริษัทยอยมีสิทธิเลือกที่จะคืนเครื่องพิมพและอุปกรณ    สวนควบที่เชาหรือใช
สิทธิซื้อตามราคาที่ระบุในสัญญา 
 
คาเชารายปตามที่กําหนดไวในสัญญา มีดังนี้ 
 

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

 
สัญญากิจการรวมคา 
 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) (ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง
ของบริษัท) ไดทําสัญญากิจการรวมคากับบริษัทตางประเทศ 2 แหงเพื่อจัดตั้งบริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง 
เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนกิจการรวมคาเพื่อใหบริการการพิมพทางดานธุรกิจ กิจการรวมคามีทุนจดทะเบียนจํานวน 
350 ลานบาท (แบงเปน 3,500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)  โดย WPS ลงทุนในหุนจํานวน 1,714,999 หุน
และไดชําระคาหุนโดยการขายชุดเครื่องพิมพทางดานธุรกิจและอุปกรณท่ีเกี่ยวของในราคา 337.6 ลานบาท ซึ่ง
เปนราคาที่ถูกประเมินโดยผูประเมินอิสระใหกับกิจการรวมคาดังกลาว กิจการรวมคานี้ไดจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารและเงินสด 56,817 100,581 56,117 99,020 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 111,158 89,406 29,992 42,157 
รวม 167,975 189,987 86,109 141,177 

 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนสกุลเงินบาท 
 
6 ลูกหนี้การคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน                    4  102,270 111,951 37,782 51,391 
กิจการอื่น ๆ  1,056,600 1,119,796 830,279 910,739 
  1,158,870 1,231,747 868,061 962,130 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (265,451) (231,050) (202,913) (201,242) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (41,708) (26,240) (15,979) (12,681) 
รวม  851,711 974,457 649,169 748,207 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป  120,153 56,237 82,098 47,211 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน      
ยังไมครบกําหนดชําระ  12,677 21,997 1,264 9,486 
เกินกําหนดชําระ :      
   นอยกวา 6 เดือน   25,702 29,042 2,832 6,913 

     6 – 12 เดือน   18,936 33,589 10,392 8,759 
     มากกวา 12  เดือน   44,955 27,323 23,294 26,233 
   102,270 111,951 37,782 51,391 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (65,679) (12,937) (30,753) (9,235) 
สุทธ ิ   36,591 99,014 7,029 42,156 
    
กิจการอื่น ๆ    
ยังไมครบกําหนดชําระ 831,748 774,450 696,655 661,024 
เกินกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 6 เดือน 99,397 128,179 40,634 63,295 
   6 – 12 เดือน 14,468 19,129 7,640 14,413 
   มากกวา 12  เดือน 110,987 198,038 85,350 172,007 
 1,056,600 1,119,796 830,279 910,739 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (199,772) (218,113) (172,160) (192,007) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (41,708) (26,240) (15,979) (12,681) 
สุทธิ 815,120 875,443 642,140 706,051 
     

รวม 851,711 974,457 649,169 748,207 
 

   โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลา 90 วัน 
 

    ลูกหนี้การคาท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนสกุลเงินบาท 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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7 สินคาคงเหลือ  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
สินคาสําเร็จรูป – หนังสือ 236,638 205,856 41,719 41,373 
วัตถุดิบ 87,919 109,496 80,150 98,819 
วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอื่น ๆ 1,418 11,995 1,253 8,227 
งานระหวางทํา 1,558 1,646 540 278 
วัตถุดิบระหวางทาง 561 561 561 561 
 328,094 329,554 124,223 149,258 
หัก คาเผื่อหนังสือลาสมัย (112,215) (95,110) (39,556) (39,556) 
สุทธ ิ 215,879 234,444 84,667 109,702 

 
8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้อื่น  89,733 54,142 75,403 52,867 
เงินทดรองจายพนักงาน 7,776 14,139 5,984 11,765 
คาใชจายลวงหนา 23,035 20,978 16,964 19,271 
ภาษีซื้อท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 14,448 27,955 6,967 11,692 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 2,551 6,895 - - 
อื่น ๆ  1,415 60,286 213 56,903 
 138,958 184,395 105,531 152,498 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (42,613) (6,920) (42,613) (6,920) 
รวม 96,345 177,475 62,918 145,578 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม) 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 19,804 18,944 495,974 395,670 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจาก     
    เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (46,433) 860 - - 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร    
   สวนที่ยังไมไดรับรู (32,454) - - - 
ซื้อ 171,500 - 105,000 301,500 
คาเผื่อการดอยคา - - (77,433) (31,530) 
จําหนาย - - - (134,166) 
ลดทุน - - - (35,500) 
ชําระบัญชีบริษัทยอย - - (571) - 
อื่น ๆ (97)  - 177 - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 112,320 19,804 523,147 495,974 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สําหรับแตละปมีดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน

เจาของ   
  

ทุนชําระแลว 
  

วิธีราคาทุน 
  

วิธีสวนไดเสีย 
  

การดอยคา 
  

วิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 
 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 22,162 19,804 - - 22,162 19,804 
บริษัท เกียวโด เนชั่น              
       พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 48.99 - 350,000 - 171,500 - 90,158 - - - 90,158 - 
รวม  351,000 1,000 171,950 450 112,320 19,804 - - 112,320 19,804 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรบัปรุงใหม) 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน – สุทธิ 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทยอย           
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 99.99 99.99 240,000 140,000 239,994 139,994 145,770 139,994 94,224 - 
บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด - 99.99 - 44,500 - 59,500 - 58,609 - 891 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 99.99 99.99 100,000 100,000 99,990 99,990 96,392 92,539 3,598 7,451 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 99.94 99.94 1,000 1,000 1,000 1,000 575 - 425 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 68,049 6,317 354,451 416,183 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 99.99 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - - - 
           
บริษัทรวม           
   บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด 44.98 44.98 1,000 1,000 450 450 - - 450 450 
รวม   917,000 856,500 838,933 793,433 315,786 297,459 523,147 495,974 
           



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมซึ่งกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย แต
ไมไดปรับปรุงใหแสดงขอมูลตามสัดสวนที่ถือหุนโดยบริษัท 
 

 
ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด) เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 และที่ประชุมมีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ลานบาท (แบงเปน 2 ลานหุน 
ราคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดอนุมัติใหซื้อหุนเพิ่ม
ทุนในบริษัทยอยดังกลาวในฐานะผูถือหุนเดิม จํานวน 2 ลานหุน ในราคามูลคาท่ีตราไว 10 บาท ตอหุน รวมเปนเงนิ 
20 ลานบาท 
 
ตามที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 2549 ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติการปรับโครงสราง
กลุมธุรกิจสือ่การศึกษาและบันเทิง ซึ่งประกอบดวยบริษัทยอย 3 บริษัท คือ 
 
1. บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (NBI) 
2. บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) 
3. บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NEE) 
 

 สัดสวน
ความเปน
เจาของ 

  
สินทรัพย
รวม 

  
หนี้สิน 
รวม 

  
รายได 
รวม 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 
ป 2550 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น        
   อินฟอรมเมชัน่ เซอรวิส จํากดั 44.98 52,268  3,000 24,653  5,242 
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง        
   เซอรวิส จํากดั 48.99 947,942  697,515 189,122  (99,573) 
รวม  1,000,210  700,515 213,775  (94,331) 
        
ป 2549        
บริษัท โยมิอูร-ิเนชั่น        
   อินฟอรมเมชัน่ เซอรวิส จํากดั 44.98 46,049  2,022 20,355  1,909 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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รายละเอียดของการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง มีดังนี้ 
 
1. NED ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแลวจากจาํนวน 50 ลานบาท (แบงเปน 500,000 หุน ราคาหุน

ละ 100 บาท) เปน 165 ลานบาท (แบงเปน 16,500,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท) บริษัทเขาลงทุนเพิ่มใน
หุนสามัญของ NED เปนจํานวนเงินรวม 115 ลานบาท (แบงเปน 1,150,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท) 
สัดสวนของหุนที่บริษัทถือใน NED เพิ่มขึ้นจากรอยละ 98.70 เปนรอยละ 99.61 

 
2. NBI ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแลวจากจํานวน 1 ลานบาท (แบงเปน 10,000 หุน ราคาหุน

ละ 100 บาท) เปน 70 ลานบาท (แบงเปน 700,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท) บริษัทเขาลงทุนเพิ่มในหุน
สามัญของ NBI เปนจํานวนเงินรวม 69 ลานบาท (แบงเปน 690,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท) สัดสวน
ของหุนที่บริษัทถือใน NBI เพิ่มขึ้นจากรอยละ 99.93 เปนรอยละ 99.99 

 
3. บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของ NED จํานวนรวม 1,643,500 หุนใหกับ NBI ใน

ราคารวม 30.3 ลานบาท โดยมีกําไรจากการขายเงินลงทุนเปนเงิน 4.9 ลานบาท 
 
4. บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของ NEE จํานวนรวม 24,966 หุนใหกับ NBI ในราคา

รวม 20.6 ลานบาท โดยมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเปนเงิน 4.4 ลานบาท 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด) เมื่อวันที่ 
9 สิงหาคม 2549 และ 28 สิงหาคม 2549 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวไดมีมติพิเศษใหลดทุนจดทะเบียน
จํานวน 35.5 ลานบาทจาก 80 ลานบาท (แบงเปน 8,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 44.5 ลานบาท (แบงเปน 
4,450,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) บริษัทยอยดังกลาวไดชําระคืนเงินทุนดังกลาวจํานวน 35.5 ลานบาทใหแก  
ผูถือหุนและไดจดทะเบียนการลดทุนนี้กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด) เมื่อวันที ่
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 (บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด) เมื่อวันที ่
14 กรกฎาคม 2550 และ 31 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยบรษิัทยอย
ดังกลาวจดทะเบียนเลิกกิจการตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวนัที่ 21 สิงหาคม 2550 และปจจุบันบริษัทยอยอยูใน
ข้ันตอนการชําระบัญชี 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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10 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการทีเ่กี่ยวของกัน  
 

 งบการเงินรวม 
   สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน 
 ประเภทกจิการ  2550 2549 2550  2549  2550  2549 
   (รอยละ) (พันบาท) 
มูลคายุติธรรม  
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย   
-   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  (มหาชน) สิ่งพิมพ - - 323,706 332,895 1 1 
     
ราคาทุน     
ตราสารทุนอื่นทีไ่มอยูในความตองการของตลาด     
-   บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย 18.00 18.00 300,000 300,000 54,000 54,000 
-   บริษัท ไทย พอรทัล จาํกัด บริการอนิเตอรเนต็ 19.00 19.00 100,000 100,000 6,092 6,092 
- บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส         
 อินเตอรเนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด สิ่งพิมพ 5.66 5.66 150,000 150,000 8,485 8,485 
-   บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ที่ปรึกษาและจัดกจิกรรม       
 เพื่อสงเสริมการตลาด 19.00 19.00 5,000 5,000 950 2,375 
- อื่นๆ      2,180 2,930 
      71,707 73,882 
หัก คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา      (62,272) (62,272) 
      9,435 11,610 
รวม      9,436 11,611 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
 

 46

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน 
 ประเภทกจิการ  2550 2549 2550  2549  2550  2549 
   (รอยละ) (พันบาท) 
มูลคายุติธรรม  
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย   
-   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  (มหาชน) สิ่งพิมพ - - 323,706 332,895 1 1 
     
ราคาทุน     
ตราสารทุนอื่นทีไ่มอยูในความตองการของตลาด     
-   บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย 18.00 18.00 300,000 300,000 54,000 54,000 
- บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส         
 อินเตอรเนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด สิ่งพิมพ 5.66 5.66 150,000 150,000 8,485 8,485 
-   บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ที่ปรึกษาและจัดกจิกรรม       
 เพื่อสงเสริมการตลาด 19.00 19.00 5,000 5,000 950 2,375 
- อื่นๆ      2,180 2,930 
      65,615 67,790 
หัก คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา      (56,180) (56,180) 
      9,435 11,610 
รวม      9,436 11,611 

 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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11 เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
มูลคายุติธรรม     
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 3,839 5,067 3,839 5,067 
     
ราคาทุน     
ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการ     
   ของตลาด 12,229 10,629 12,229 10,629 
หัก  คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (3,420) (3,419) (3,420) (3,419) 
 8,809 7,210 8,809 7,210 
รวม 12,648 12,277 12,648 12,277 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 
 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและสวน  อาคารและสวน  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 ปรับปรุง  ปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 606,828 1,669,909 26,155 131,294 868,745 92,120 3,661 3,398,712 
เพิ่มขึ้น 2,000 8,602 3,210 59,256 24,824 8,864 16,120 122,876 
โอน  - 37,339 - (3,444) 734 17,148 504 52,281 
จําหนาย - - (625) (2,492) (2,856) (20,138) - (26,111) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
   และ 1 มกราคม 2550 

 
608,828 

 
1,715,850 28,740 184,614 891,447 97,994 20,285 3,547,758 

เพิ่มขึ้น 470 11,911 - 310,990 43,530 13,725 26,218 406,844 
โอน  (31,500) 27,210 215 - 5,245 - (45,633) (44,463) 
จําหนาย - (1,908) - (343,263) (2,579) (10,839) - (358,589) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 577,798 1,753,063 28,955 152,341 937,643 100,880 870 3,551,550 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและสวน  อาคารและสวน  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 ปรับปรุง  ปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคาสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 4,981 316,147 14,792 45,764 678,420 62,157 - 1,122,261 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 928 67,310 2,760 15,143 64,312 14,664 - 165,117 
จําหนาย - - (324) (1,796) (2,572) (18,204) - (22,896) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
   และ 1 มกราคม 2550 

 
5,909 

 
383,457 17,228 59,111 740,160 58,617 

 
- 1,264,482 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,591 71,214 1,396 36,040 39,044 14,695 - 164,980 
โอน  - 154 - - (154) - - - 
จําหนาย - (276) - (5,534) (697) (10,366) - (16,873) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 8,500 454,549 18,624 89,617 778,353 62,946 - 1,412,589 
         
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
         
มูลคาสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 602,919 1,332,393 11,512 125,503 151,287 39,377 20,285 2,283,276 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 554,521 893,662 10,228 62,724 156,510 37,934 870 1,716,449 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและสวน  อาคารและสวน  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 ปรับปรุง  ปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 440,396 1,304,891 6,959 61,090 601,515 87,320 - 2,502,171 
เพิ่มขึ้น - 6,001 2,910 998 19,723 5,688 6,534 41,854 
โอน  - 37,339 - - - 16,416 - 53,755 
จําหนาย - - - (1,766) (1,805) (19,548) - (23,119) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
   และ 1 มกราคม 2550 

 
440,396 

 
1,348,231 9,869 60,322 619,433 89,876 6,534 2,574,661 

เพิ่มขึ้น - 2,339 - 232,966 40,525 12,505 6,644 294,979 
โอน (31,500) 665 - - (665) - (13,178) (44,678) 
จําหนาย - - - (232,966) - (10,562) - (243,528) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 408,896 1,351,235 9,869 60,322 659,293 91,819 - 2,581,434 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
 

 51

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและสวน  อาคารและสวน  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 ปรับปรุง  ปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
คาเสื่อมราคาสะสม (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 2,050 244,765 3,505 24,462 509,535 59,115 - 843,432 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 852 48,401 723 5,898 40,534 13,910 - 110,318 
จําหนาย - - - (1,766) (1,791) (17,614) - (21,171) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
   และ 1 มกราคม 2550 

 
2,902 

 
293,166 4,228 28,594 548,278 55,411 

 
- 932,579 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,102 50,355 662 5,972 35,039 13,776 - 107,906 
โอน  - 154 - - (154) - - - 
จําหนาย - - - - - (10,338) - (10,338) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 5,004 343,675 4,890 34,566 583,163 58,849 - 1,030,147 
         
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
         
มูลคาสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 437,494 1,055,065 5,641 31,728 71,155 34,465 6,534 1,642,082 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 389,115 602,708 4,876 25,756 73,350 32,970 - 1,128,775 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดหักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แต
บริษัทและบริษัทยอยยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 522.2 ลานบาท (2549: 455.4      
ลานบาท) ในงบดุลรวม และ 588.6 ลานบาท (2549: 525.4 ลานบาท) ในงบดุลเฉพาะกิจการ 
 
ในป 2548 บริษัทไดทําสัญญาขายและเชากลับคืนเครื่องพิมพออฟเซทพรอมอุปกรณสวนควบกับสถาบันการเงิน
ในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 1,037 ลานบาท ราคาขายกําหนดขึ้นในราคายุติธรรมที่ประเมินโดย
ผูประเมินอิสระ (บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด) โดยบริษัทไดรับเงินจํานวน 800 ลานบาท ณ 
วันทําสัญญา และจะไดรับเงินจํานวน 253.6 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ในเดือนมีนาคม 2553 โดยบริษัทมี  
ขอผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาเปนรายเดือนในจํานวนเงินเทา ๆ กันจํานวน 13.0 ลานบาท เปนเวลา 59 เดือน และ 
จํานวน 213 ลานบาท ในเดือนสุดทาย รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 979.4 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2548 
ถึงเดือนมีนาคม 2553 ท้ังนี้ บริษัทจะบันทึกคาเชาท้ังหมดเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงเทากันทุกเดือน ๆ ละ 16.3 
ลานบาท จนสิ้นสุดสัญญา ภายใตสัญญา บริษัทมีสิทธิเลือกที่จะคืนเครื่องพิมพและอุปกรณสวนควบที่เชาหรือ
ใชสิทธิซื้อในราคาตลาดที่ไมเกิน 237 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาดของเครื่องจักรใชแลวในอีก 5 ป     
ขางหนาท่ียืนยันโดยบริษัทในตางประเทศที่เปนผูขายเครื่องจักรดังกลาวใหแกบริษัท  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 และ 9 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติ
ในหลักการใหขายที่ดินและอาคารสํานักงานของบริษัทซึ่งรวมถึงอาคารสํานักงานที่ไมใชในการดําเนินงาน 
(หมายเหตุขอ 13) ตอมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติใหขายทรัพยสิน
ดังกลาว  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ท่ีประชุมรับทราบราคาที่มีผูเสนอซื้อสินทรัพย
ดังกลาวลาสุดเปนเงิน 955 ลานบาท  ราคาขายนี้สุทธิจากประมาณการคาใชจายท่ีเกี่ยวของมีมูลคาต่ํากวามูลคา
ตามบัญชีสุทธิเปนเงินประมาณ 550.9 ลานบาท บริษัทไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวไว ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงิน 550.9 ลานบาท 
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13 ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - 300,190 300,190 
เพิ่มขึ้น - 11,809 11,809 
โอน  - (37,339) (37,339) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 1 มกราคม 2550   - 274,660 274,660 
เพิ่มขึ้น - 43,864 43,864 
โอน  44,678 - 44,678 
จําหนาย - (4,022) (4,022) 
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (8,678) (128,423) (137,101) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 36,000 186,079 222,079 

 

14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้อื่น - 35,693 - 35,693 
สินคาแลกเปลี่ยนบริการ 15,691 8,811 15,516 8,506 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 180,202 68,635 144,810 38,561 
คาสิทธิสมาชิกสนามกอลฟ – สุทธิ 12,012 12,544 12,012 12,543 
เงินมัดจํา 3,725 4,751 2,731 3,963 
อาคารชุดที่ไมไดใชในการดําเนินงาน  11,262 14,318 11,262 14,318 
อื่น ๆ  6,380 26,808 6,608 8,525 
 229,272 171,560 192,939 122,109 
หัก     
- คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - (35,693) - (35,693) 
- คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของ     
    อาคารชุดที่ไมไดใชในการดําเนินงาน (6,276) (6,679) (6,276) (6,679) 
รวม 222,996 129,188 186,663 79,737 
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รายจายตัดบัญชีท่ีแสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวนเงินประมาณ 
1.8 ลานบาท (2549: 1.8 ลานบาท) สําหรับกลุมบริษัท และ 1.8 ลานบาท (2549: 1.8 ลานบาท) สําหรับบริษัท 

 
15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร      
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   40,427 78,041 8,156 47,809 
       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   838,558 682,316 743,559 577,316 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม 
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

   
878,985 

 
760,357 

 
751,715 

 
625,125 

       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   12,008 174,508 5,000 167,500 
       
หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระ       
   ภายในหนึ่งป       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   1,000,000 600,000 1,000,000 600,000 
       
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ       
   ที่เกี่ยวของกัน 4      
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   - - 34,000 25,000 
   1,890,993 1,534,865 1,790,715 1,417,625 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
สวนที่ไมหมุนเวียน      
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   613,899 330,557 592,915 302,565 
       
หุนกู       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   - 1,000,000 - 1,000,000 
   613,899 1,330,557 592,915 1,302,565 
 
รวม 

   
2,504,892 

 
2,865,422 

 
2,383,630 

 
2,720,190 

 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  1,890,993 1,534,865 1,790,715 1,417,625 
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 613,899 1,330,557 592,915 1,302,565 
รวม 2,504,892 2,865,422 2,383,630 2,720,190 
 
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ2549 เปนสกุลเงินบาท 
 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ กับสถาบันการเงิน
ในประเทศบางแหงเปนเงินประมาณ 3,718 ลานบาท (2549: 2,838 ลานบาท) และในวงเงินรวม 3,428 ลานบาท 
(2549: 2,528 ลานบาท) สําหรับบริษัท 
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เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 บริษัททําสัญญารวมใหกูกับสถาบันการเงินในประเทศสามแหง เปนจํานวน 1,870 
ลานบาท เพื่อเตรียมชําระหนี้เงินกูและหุนกูของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดเบิกเงินกูนี้บางสวน
แลวเปนเงิน 870 ลานบาท 
 
เงินกูยืมภายใตสัญญารวมใหกูนี้มีอัตราดอกเบี้ยและกําหนดเวลาชําระคืนแตกตางกันตามวงเงิน ดังตอไปนี้ 
 
ก)  เงินกูท่ี 1 จํานวน 865 ลานบาท มีดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมข้ันต่ําเฉลี่ย (average MLR) ของกลุมผูใหกู ในป

แรกและอัตราเงินกูยืมขั้นต่ําเฉลี่ยบวกดวยอัตรารอยละตามที่กําหนดในสัญญาสําหรับปตอไป โดยมีกําหนด
ชําระคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่ทําสัญญา (14 สิงหาคม 2550) เงินกูนี้คํ้าประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ท้ังนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หากบริษัทขาย
ทรัพยสินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวของกันที่นํามา
เปนประกันตามรายละเอียดท่ีระบุไวในสัญญารวมใหกูนี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน บริษัทจะตองนําเงินที่
ไดรับหลังหักคาใชจายที่เกี่ยวของจากการขายทั้งหมดมาชําระหนี้เงินกูนี้ 

 
ในเดือนธันวาคม 2550 กิจการที่เกี่ยวของกันขางตนไดขายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งหมดและจายคืนหนี้
ใหแกบริษัทบางสวนเปนเงิน 267 ลานบาท ท้ังนี้ บริษัทไดนําเงินดังกลาวจายคืนเงินกูแกกลุมผูใหกูรวมแลว
เปนเงิน 250 ลานบาท 

 
ข) เงินกูท่ี 2 จํานวน 1,005 ลานบาท มีดอกเบี้ยในอัตราเงินกูยืมข้ันต่ําเฉลี่ย (average MLR) ของกลุมผูใหกู โดย

มีกําหนดชําระคืนเปนงวดราย 3 เดือนในจํานวนเงินที่แตกตางกัน รวมท้ังสิ้น 18 งวด เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 
2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 

 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 บริษัทไดรับหนังสือใหความยินยอมจากกลุมผูใหกูรวมในการขายที่ดินและอาคาร
สํานักงานของบริษัท รวมถึงการแกไขการดํารงอัตราสวนทางการเงินและมูลคาของสวนของผูถือหุนสุทธิ 
ตลอดจนการยินยอมใหบริษัทไมตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญารวมใหกู  
 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมตาง ๆ ขางตน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัด ตาง ๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญา 
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หุนกู 
 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 บริษัทไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และหนังสือช้ีชวนแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเสนอขายหุนกูแกสาธารณชน ดังตอไปนี้ 
 
1.  หุนกูของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 

26 กุมภาพันธ 2550 จํานวน 600,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1,000 บาท เปนจํานวนเงินรวม 600       
ลานบาท โดยมีอายุ 3 ป ระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.5 ตอป หุนกูนี้ไดออกจําหนายแลวท้ังหมดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 

 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 บริษัทไดกูเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศแหงหนึ่งและออกตั๋ว
สัญญาใชเงินใหกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแหงเพื่อจายชําระคืนหุนกูและดอกเบี้ยคางจายแลวท้ัง
จํานวน 

 
2.  หุนกูของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 2 จํานวน 1,000,000 หุน        

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1,000 บาท เปนจํานวนเงินรวม 1,000 ลานบาท โดยมีอายุ 5 ปทยอยจายคืนเงินตน 
(จายคืนเงินตนครั้งแรกจํานวนเงิน 500 ลานบาท  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 และจายคืนเงินตนครั้งท่ี
สองจํานวนเงิน 500 ลานบาท  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552) ระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีหลักประกันและ
ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 ตอป  หุนกูนี้ไดออกจําหนายแลว
ท้ังหมดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 

 
ภายใตเงื่อนไขของหุนกู บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไวในหุนกูซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน  การจายเงินปนผลและการรักษาอัตราสวนตางๆ ในงบการเงินรวมตลอดอายุของหุนกูเหลานี้ 
 
ในการประชุมผูถือหุนกูเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 ท่ีประชุมผูถือหุนกูไดมีมติอนุมัติใหแกไขวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกูจากวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 เปนวันที่ 18 มีนาคม 2551 
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 2,107 ลานบาท 
(2549: 1,573 ลานบาท) 
 

16 เจาหนี้การคา 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 4  45,519 981 138,029 179,893 
กิจการอื่น ๆ   143,414 172,554 56,376 56,354 
รวม   188,933 173,535 194,405 236,247 

 
เจาหนี้การคาท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนสกุลเงินบาท 

 
17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
คาใชจายคางจาย   151,997 139,005 73,364 71,856 
เจาหนี้กรมสรรพากร   28,488 8,298 28,198 6,662 
ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ   59,355 59,685 40,367 38,169 
เจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน 4  861 - 20,486 18,322 
เจาหนี้อื่น – กิจการอื่น ๆ   52,120 16,020 2,867 333 
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนา   17,102 10,812 16,337 9,476 
อื่น ๆ   20,728 17,779 15,635 14,209 
รวม   330,651 251,599 197,254 159,027 
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18 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเชากลับคืน     
   รอการตัดบัญชี 44,398 64,130 44,398 64,130 
คาเชาเครื่องจักรคางจาย 109,736 69,736 109,736 69,736 
อื่น ๆ 1,691 - - - 
รวม 155,825 133,866 154,134 133,866 

 
19 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน  2550  2549 
 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
ทุนจดทะเบียน (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 10  250,000 2,500,000 250,000 2,500,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
- หุนสามัญ 10  250,000 2,500,000 250,000 2,500,000 
       
หุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว       
ณ วันที่ 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 10  164,773 1,647,730 164,748 1,647,480 
เพิ่มทุน 10  1 10 25 250 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
- หุนสามัญ 10  164,774 1,647,740 164,773 1,647,730 
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20 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 (วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) และหมดอายุในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 
 
ในระหวางป 2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,034 หนวย (2549: 25,000 หนวย) ไดใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 1,034 หุน (2549: 25,000 หุน) ในราคาใชสิทธิหุนละ 14 บาท เปน
จํานวนเงิน 14,476 บาท (2549: 350,000 บาท) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิคงเหลือไดหมดอายุเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2550  
 

21 การโอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน 
 
ในป 2549 บริษัทไดโอนสํารองตามกฎหมายจํานวน 20.8 ลานบาทและสวนหนึ่งของสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 
229.2 ลานบาท เพื่อลดยอดขาดทุนสะสมยกมาทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 (กอนปรับปรุงใหม)
จํานวนเงินรวม 250.0 ลานบาท การโอนเงินจากสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนนี้ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549  
 
ในป 2550 บริษัทไดโอนยอดคงเหลือของสวนเกินมูลคาหุนทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 จํานวน 115.6  
ลานบาท เพื่อลดยอดขาดทุนสะสมของบริษัท การโอนสวนเกินมูลคาหุนนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 
 
การโอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสมดังกลาวขางตนเปนไปตามมาตรา 
119 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  
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22 สวนเกินทุน 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุน     
สูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) 
สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได (ดูการโอนสวนเกินมูลคาหุนในหมายเหตุ 21) 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมที่บันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิใน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายหักขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผล
ไมได (ดูการโอนสํารองตามกฎหมายในหมายเหตุ 21) 
 

23 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
กลุมบริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและ
การรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัท 
 
ผลไดเสียสินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล  
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กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
 
สวนงาน 1  สิ่งพิมพและโฆษณา 
สวนงาน 2  บริการดานการพิมพ 
สวนงาน 3  สื่อการศึกษาและบันเทิง 
สวนงาน 4  สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม 
สวนงาน 5  อื่น ๆ 
 
สวนงานภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
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ขอมูลเกี่ยวกับผลได (เสีย) ตามสวนงานธุรกิจ 
 

           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (ลานบาท) 
รายไดจากการขายสินคาและใหบริการ 2,244 2,317 474 575 545 440 329 247 170 - (755) (665) 3,007 2,914 
รายไดคาเชาและบริการ 362 389 18 5 - - - - - - (313) (350) 67 44 
ดอกเบี้ยรับ 36 33 - 2 2 - - 3 4 1 (18) (15) 24 24 
รายไดอื่น 91 113 72 7 27 12 2 18 - - (84) (45) 108 105 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 55 28 - - - - 2 - - - (55) (27) 2 1 
รวมรายได 2,788 2,880 564 589 574 452 333 268 174 1 (1,225) (1,102) 3,208 3,088 
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 1,551 1,702 475 582 365 271 259 227 155 - (952) (1,017) 1,853 1,765 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,166 1,092 56 34 118 106 50 50 73 8 (164) (27) 1,299 1,263 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 560 4 - - - - - - - - - - 560 4 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 117 74 81 - - - - - - - (149) (74) 49 - 
รวมคาใชจาย 3,394 2,872 612 616 483 377 309 277 228 8 (1,265) (1,118) 3,761 3,032 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (606) 8 (48) (27) 91 75 24 (9) (54) (7) 40 16 (553) 56 
ดอกเบี้ยจาย (166) (162) (15) (5) (1) (3) (10) (16) 1 - 17 15 (174) (171) 
ภาษีเงินได (25) - (6) - (32) (23) (1) (5) - - - - (64) (28) 
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได (797) (154) (69) (32) 58 49 13 (30) (53) (7) 57 31 (791) (143) 
กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - - - - - (6) (11) (6) (11) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (797) (154) (69) (32) 58 49 13 (30) (53) (7) 51 20 (797) (154) 
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ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ 
           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (ลานบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 86 141 5 - 72 39 3 8 2 2 - - 168 190 
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา 1 - - - - - - - - - - - 1 - 
ลูกหนี้การคา  649 748 105 205 161 185 90 80 26 1 (180) (245) 851 974 
รายไดคางรับ 9 18 - 7 11 10 48 13 - - - - 68 48 
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 163 240 54 - 42 33 5 6 31 119 (212) (264) 83 134 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 169 457 - - 34 25 - - - - (203) (221) - 261 
สินคาคงเหลือ  85 110 7 14 111 95 6 8 - - 7 7 216 234 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  63 146 11 24 5 4 14 4 4 - - - 97 178 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,225 1,860 182 250 436 391 166 119 63 122 (588) (723) 1,484 2,019 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 627 596 90 - 63 59 6 15 - - (674) (650) 112 20 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน  10 12 - - - - - - - - - - 10 12 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น  13 12 - - - - - - - - - - 13 12 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  1,129 1,642 499 532 3 4 72 89 1 - 12 16 1,716 2,283 
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 222 275 - - - - - - - - - - 222 275 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน 254 254 - - - - - - - - - - 254 254 
สินทรัพยไมมีตัวตน 99 87 - - 16 24 - - - - - - 115 111 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  187 80 26 18 - - 10 32 - - (1) (1) 222 129 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,541 2,958 615 550 82 87 88 136 1 - (663) (635) 2,664 3,096 
รวมสินทรัพย 3,766 4,818 797 800 518 478 254 255 64 122 (1,251) (1,358) 4,148 5,115 
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ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ 
           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (ลานบาท) 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น               
    จากสถาบันการเงิน 752 625 68 64 - 14 58 57 1 - - - 879 760 
เจาหนี้การคา 194 236 107 145 147 187 16 39 2 74 (278) (507) 188 174 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5 168 7 7 - - - - - - - - 12 175 
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,000 600 - - - - - - - - - - 1,000 600 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 34 25 117 54 - - 36 146 17 - (204) (225) - - 
ภาษีเงินไดคางจาย 25 - - - 20 14 - 1 - - - - 45 15 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 198 159 71 29 86 60 52 20 42 - (118) (16) 331 252 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,208 1,813 370 299 253 275 162 263 62 74 (600) (748) 2,455 1,976 
               
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 593 302 21 28 - - - - - - - - 614 330 
หุนกู - 1,000 - - - - - - - - - - - 1,000 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 154 134 - - - - - - 2 - - - 156 134 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 747 1,436 21 28 - - - - 2 - - - 770 1,464 
รวมหนี้สิน 2,955 3,249 391 327 253 275 162 263 64 74 (600) (748) 3,225 3,440 
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           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (ลานบาท) 
รายจายฝายทุน 295 42 338 71 1 2 5 8 1 - (233) - 407 123 
คาเสื่อมราคา 108 110 29 30 2 2 22 24 - - 4 3 165 169 
คาตัดจําหนาย 27 21 - - 35 52 2 - - - - - 64 73 
กําไรจากการขายสินทรัพย 2 4 69 1 - 1 - - - - (33) - 38 6 
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24 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
รายไดคาขนสงและจัดจําหนาย - 39,976 - 39,976 
รายไดจากการขายเศษวัสดุ 15,623 20,027 15,363 13,653 
รายไดคาบริการสิ่งอํานวยความสะดวก     
   ทางดานสํานักงานและบริการ - 3,190 42,426 33,641 
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 38,492 6,484 1,829 4,357 
อื่น ๆ 53,313 35,365 41,036 30,602 
รวม 107,428 105,042 100,654 122,229 

 
25 คาใชจายในการขายและบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
คาใชจายในการจัดจําหนาย 22,245 159,635 132,807 155,257 
คาใชจายในการตลาด 211,465 196,713 203,333 176,631 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 361,942 384,783 290,136 323,329 
คาใชจายในการบริหาร 235,711 226,262 194,715 197,244 
คาเสื่อมราคา 105,670 107,645 96,335 99,183 
ผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุกอนกําหนด 6,328 41,309 6,328 38,217 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยอื่น     
    ตัดบัญชี 29,437 11,503 22,584 10,796 
หนี้สงสัยจะสูญ 181,109 46,337 94,060 51,092 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 39,840 6,092 116,920 31,531 
อื่น ๆ 105,317 82,793 83,634 64,965 
รวม 1,299,064 1,263,072 1,240,852 1,148,245 
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26 คาใชจายพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 616,761 606,691 466,988 472,681 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 30,467 31,635 23,400 25,087 
อื่น ๆ 131,837 186,626 85,485 134,773 
รวม 779,065 824,952 575,873 632,541 
 
 (จํานวนคน) 
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,896 1,998 1,221 1,449 
 
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง    
เลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต 

 

27 ดอกเบี้ยจาย 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจายที่เกี่ยวกับ       
   กิจการที่เกี่ยวของกัน 4  - 357 2,222 1,673 
   สถาบันการเงิน   174,513 171,110 163,296 160,476 
รวม   174,513 171,467 165,518 162,149 
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28 ภาษีเงินได 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2550  2549  2550  2549 
   (พันบาท) 
ภาษีเงินไดปปจจุบัน   39,521 27,532 - - 
ภาษีของปกอน ๆ ท่ีบันทึกต่ําไป   24,730 - 24,730 - 
รวม   64,251 27,532 24,730 - 

 
จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนรวมมากกวาจํานวนภาษีเงินไดท่ีคํานวณ
โดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับป เนื่องจากความแตกตางระหวางการรับรู
รายไดและคาใชจายทางบัญชีกับรายไดและคาใชจายทางภาษีบางรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับ     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อขาดทุนจากหนังสือลาสมัย คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนและสินทรัพย และ
เนื่องจากขาดทุนของบริษัทยอยของกลุมบริษัทซึ่งไมสามารถจะนํามาสุทธิกับกําไรของบริษัทและบริษัทยอย
แหงอื่น ๆ ของกลุมบริษัทในการคํานวณภาษีเงินได 

 
29 ขาดทุนตอหุน 

 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากขาดทุนสุทธิสวนของผูถือหุน
สามัญและหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางปในแตละปดังนี้ 
 
ขาดทุนสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ (ข้ันพื้นฐาน) 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม) 
 (พันบาท) 
ขาดทุนสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ     
   (ขั้นพื้นฐาน) (797,515) (154,222) (800,903) (154,878) 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
 

 70

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้าํหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันหุน) 
หุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 164,773 164,748 164,773 164,748 
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายในระหวางป 1 19 1 19 
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   (ขั้นพื้นฐาน) 164,774 164,767 164,774 164,767 

 
ขาดทุนตอหุนปรับลด 
 
บริษัทไมไดคํานวณขาดทุนตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมดอายุในระหวางป (หมายเหตุขอ 20) 
 
ขาดทุนตอหุนปรับลดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
คํานวณจากขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 
154.2 ลานบาท และ 154.9 ลานบาท ตามลําดับ และหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปตามวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักจํานวน 164,767 พันหุน 

 
30 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 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
 

 71

มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมกําหนดใหบริษัทใหญท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอย  หรือบริษัทรวมที่ไมจัดจําแนก
เปนการลงทุนสําหรับ  “การถือเพื่อขาย” บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑการรับรูและ
การวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับใช) แทนวิธีสวนไดเสียซึ่งใชอยูในปจจุบัน 
 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550  บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  หรือบริษัทรวมใน
งบการเงินของบริษัทจากวิธีสวนไดสวนเสียเปนวิธีราคาทุน  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ทําใหตองมีการ
ปรับปรุงงบการเงินของบริษัทยอนหลัง และงบการเงินของบริษัทสําหรับป 2549 ท่ีนําไปแสดงในงบการเงิน
สําหรับป 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตองบการเงินที่จัดทําในระหวางป 2550 และ 2549 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ปรับปรุงใหม)
 2550  2549 
 (พันบาท) 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม กอนการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 596,223 495,263 
   

กําไรสะสมลดลง (100,249) (99,593) 
คาเผื่อขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยวิธีสวนไดเสีย (15,731) (84,236) 

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 15,731 84,236 
  ลดลงสุทธ ิ (100,249) (99,593) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 495,974 395,670 

  
กําไรสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม กอนการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี (154,222) (249,965) 
   
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยีลดลงสุทธ ิ 212,941 305,755 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (297,459) (321,112) 
หนี้สงสัยจะสญูเพิ่มขึ้น (15,731) (84,236) 

  ลดลงสุทธ ิ (100,249) (99,593) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (254,471) (349,558) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549 
 (พันบาท) 

ขาดทุนสุทธ ิ    
ขาดทุนสุทธิสําหรับปกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (797,515)  (154,222) 
    
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยีเพิ่มขึ้นสุทธิ 61,843  45,759 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (71,661)  (31,531) 
หนี้สงสัยจะสญูลดลง (เพิ่มขึ้น) 6,430  (13,169) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -  (1,715) 
เพ่ิมขึ้นสุทธ ิ (3,388)  (656) 
ขาดทุนสุทธิสําหรับปหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (800,903)  (154,878) 
กําไรตอหุนลดลง (บาท) (0.02)  (0.004) 

 
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือ
ออกเครื่องมือทางการที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต 
ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกูยืมสวนใหญมี
อัตราคงที่  กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยท่ีเกิดจากเงินกูยืม (หมายเหตุขอ 15)  กลุมบริษัทไดลดความ
เสี่ยงดังกลาวโดยทําใหแนใจวาดอกเบี้ยท่ีเกิดจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงที่  
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อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนด
ชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังนี้ 

  

 
 
 

 งบการเงินรวม 
 

 
อัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริง 

 
ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ปแต
ภายใน 5 ป 

 
รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
ป 2550     
หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.10 – 8.00 40,427 - 40,427 
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.80 – 6.77 838,558 - 838,558 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร 12,008  -  12,008 
   หุนกู 5.25 1,000,000  -  1,000,000 
ไมหมุนเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร -  613,899  613,899 
รวม  1,890,993  613,899  2,504,892 
       
ป 2549       
หมุนเวียน       
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.00 – 8.75 78,041  -  78,041 
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.25 – 6.89 682,316  -  682,316 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร 174,508  -  174,508 
   หุนกู 4.5 600,000  -  600,000 
ไมหมุนเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร -  330,557  330,557 
   หุนกู 5.25 -  1,000,000  1,000,000 
รวม  1,534,865  1,330,557  2,865,422 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
อัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริง 

 
ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ปแต
ภายใน 5 ป 

 
รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
ป 2550     
หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.10 – 8.00 8,156 - 8,156 
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.80 – 6.45 743,559 - 743,559 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร 5,000  -  5,000 
   หุนกู 5.25 1,000,000  -  1,000,000 
   เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 7 34,000  -  34,000 
ไมหมุนเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร  -  592,915  592,915 
รวม  1,790,715  592,915  2,383,630 
       
ป 2549       
หมุนเวียน       
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.00 – 8.75 47,809  -  47,809 
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.25 – 6.75 577,316  -  577,316 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร 167,500  -  167,500 
   หุนกู 4.5 600,000  -  600,000 
   เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 7 25,000  -  25,000 
ไมหมุนเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร -  302,565  302,565 
   หุนกู 5.25 -  1,000,000  1,000,000 
รวม  1,417,625  1,302,565  2,720,190 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกิน   
หนึ่งป เพื่อปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  สัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบดุลเปนรายการที่เกี่ยวของกับรายการซื้อท่ีเปนเงินตราตางประเทศ    
ในงวดถัดไป 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจากการซื้อสินคาท่ี
เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 
 

 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัทตามเงื่อนไขที่ 
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด 
 
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสม่ําเสมอ     
โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา  โดยไมมีความเสี่ยงจากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ณ วันที่ในงบดุล 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันที่ในงบดุล 
อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญ
จากการเก็บหนี้ไมได 
 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2550 2549 2550 2549 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (พันบาท) 
ประมาณการยอดซื้อสินคา   74,675 245,000 74,675 245,000 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   74,675 245,000 74,675 245,000 
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธ ิ   - - - - 
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ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่   
ท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  และสามารถตอรองราคากันไดอยางอิสระในลักษณะ
ของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน  
กลุมบริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สินภายใต
เครื่องมือทางการเงิน 
 
บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันที่ใน
งบดุล  ถามีราคาตลาด  ในกรณีท่ีไมมีราคาตลาด ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวาง
ราคาลวงหนาตามสัญญา กับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลท่ีครบกําหนดในวันเดียวกัน   
โดยใชอัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใชกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล   
 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น มีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
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เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจาก
เงินกูนี้มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเปนอัตราตลาดในปจจุบัน 
 
หุนกูท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี มูลคายุติธรรมประมาณขึ้นโดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสด ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ย     
เงินกูยืมเฉลี่ยสําหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน  ซึ่งไดแสดงไวดังนี้ 
 
  2550   2549 

 ราคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม  ราคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 
 (ลานบาท) 

หุนกู - - 600 597 
หุนกู 1,000 1,019 1,000 963 
รวม 1,000 1,019 1,600 1,560 
 

32 ภาระผูกพัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่     
   ยกเลิกไมได     
ภายในหนึ่งป 213,292 291,997 213,292 291,997 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 394,855 738,122 394,855 738,122 
รวม 608,147 1,030,119 608,147 1,030,119 
     
ภาระผูกพันอื่น ๆ     
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช 17,394 43,300 17,394 43,300 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 74,675 245,000 74,675 245,000 
คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยกับ     
   สถาบันการเงิน - - 135,000 135,000 
รวม 92,069 288,300 227,069 423,300 
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ก) บริษัทมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาเครื่องพิมพออฟเซทพรอมอุปกรณสวนควบสองฉบับ
ใหแกสถาบันการเงินในประเทศสองแหงเปนงวดรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2551 และเดือนมีนาคม 
2553  

 
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร

ในประเทศหลายแหง จํานวนเงินรวม 2.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตอจํานวนเงิน 74.7 ลานบาท (2549: 
6.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตอจํานวนเงิน 245.0 ลานบาท) 

 
33      มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช 
    

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ ณ วันที่ในงบดุล เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการ
บัญชีตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 
2551 เปนตนไป 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  
                   และขอผิดพลาด 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51            เรื่อง   สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
กลุมบริษัทคาดวาการกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบตองบการเงินของกลุม
บริษัทอยางมีสาระสําคัญ  

 
34 การจัดประเภทรายการใหม 

 
รายการในงบการเงินของป 2549 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 
2550 
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