
สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท 

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 30 
กันยายน 2550   บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได และสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม จํานวน 7.76 ลานบาท 
หากรวมภาษีเงินได 28.6 ลานบาท (ไมรวมภาษีจากการขายเครื่องจักร 4.82 ลานบาท) สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม 29.28 
ลานบาท  การรับรูกําไรจากการขายเครื่องจักรสําหรับงวดบัญชีน้ีสุทธิภาษี 33.26 ลานบาท รายการตัดหนี้สูญ รายการตั้งคา
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและบริษัทที่เกี่ยวของตามการปรับนโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้ รวม 163.76 ลานบาท 
รายการตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน และที่ดินรวมถึงสินคาคงเหลือ รวม 56.85 ลานบาทและเงินชดเชยใหพนักงาน
ดวยเหตุออกจากงาน 6.33 ลานบาท ผลประกอบการงวด 9 เดือน ส้ินสุด 30 กันยายน 2550 จะแสดงเปนขาดทุนสุทธิ 243.80 
ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 59 ลานบาท   

อยางไรก็ตามการตั้งคาเผื่อหน้ีสูญ และการดอยคาตาง ๆ ขางตน เปนผลจากรายการทางบัญชี  ซ่ึงไมมีผลกระทบ
ตอกระแสเงินสดของบริษัท  โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับงวด 9 เดือน ป 2550 เพ่ิมขึ้น  42.23 ลาน
บาท จาก 251.89 ลานบาทในชวงระยะเวลาเดียวกันของป 2549 เปน 294.12 ลานบาทในป 2550  โดยผลการดําเนินงานของ
บริษัทมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. รายไดจากการขายและบริการ ในชวง 9 เดือน ลดลงรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2549 เหตุผลหลัก
มาจาก รายไดจากการจําหนายสิ่งพิมพลดลงรอยละ 9 โดยรายไดจากการจําหนายหนังสือพิมพลดลงรอยละ 13  
เนื่องจากปกอนไดออกหนังสือฉบับพิเศษเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชยสมบตัคิรบ 
60 พรรษา ในขณะที่รายไดจากการจําหนายหนังสือพอคเก็ตบุคสและการตูนเพิ่มขึ้นรอยละ 3  รายไดจากบริการดาน
การพิมพ การเปนตัวแทนจําหนายหนังสือตางประเทศ และบริการรับขนสงเพิ่มขึ้นรอยละ 20   ในสวนของรายไดจาก
การขายโฆษณาเพิ่มขึ้นรอยละ 1 โดยมาจากรายไดโฆษณาจากสื่อทีวีและวิทยุเพ่ิมขึ้นรอยละ57 รายไดจากการ
ใหบริการขาวสารและโฆษณาผานสื่อระบบอิเลคทรอนิคสเพ่ิมขึ้นรอยละ 88  ในขณะที่รายไดโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพ
ลดลงรอยละ 7  เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 

2. ตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินงาน ในชวง 9 เดือน ลดลงรอยละ 3.4 (โดยไมรวมการตั้งสํารองคาเผื่อหน้ีสูญ
และการตั้งดอยคาตางๆ รวม 220.61 ลานบาท ) เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2549 มาจากตนทุนการพิมพลดลง
รอยละ 15  จากนโยบายบริหารดานการผลิตมีผลทําใหสามารถควบคุมปริมาณการใชกระดาษลดลง  และจากการ
บริหารจัดการดานการขนสงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลทําใหตนทุนในการขนสงลดลงรอยละ 6  ทั้งๆที่ 
สถานการณดานราคาน้ํามันในประเทศยังมีราคาจําหนายที่ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ  ในสวนของตนทุนการขาย
หนังสือเพ่ิมขึ้นในสัดสวนที่สัมพันธกับรายไดจากการจําหนายหนังสือกลุมพอคเก็ตบุคส การตูน และหนังสือ
ตางประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้น 

3. บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับ การพิจารณา การตั้งสํารองลูกหนี้  barter และมีการปรับอัตราการตั้งสํารองลูกหนี้ จากรอยละ 
0.75 เปนรอยละ 1 ของรายไดที่เกิดขึ้นในแตละเดือน 

 

 กลาวโดยสรุป  ผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2550 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 
และสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม จํานวน 7.76 ลานบาท หากรวมภาษีเงินได 28.6 ลานบาท (ไมรวมภาษีจากการขาย
เครื่องจักร 4.82 ลานบาท) สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม 29.28 ลานบาท การรับรูกําไรจากการขายเครื่องจักรสําหรับงวด
บัญชีน้ีสุทธิภาษี 33.26 ลานบาท รายการตัดหนี้สูญ รายการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและบริษัทที่เกี่ยวของ รวม 
163.76 ลานบาท รายการตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน และที่ดินรวมถึงสินคาคงเหลือ รวม 56.85 ลานบาท  เงินชดเชย



ใหพนักงานดวยเหตุออกจากงาน  6.33 ลานบาท   ผลประกอบการงวด 9 เดือนของป 2550 จะแสดงเปนขาดทุนสุทธิ  
243.80 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 59 ลานบาท   

 อยางไรก็ตามกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานในระยะเวลา 9 เดือน ป 2550 เพ่ิมขึ้น  42.23 ลานบาท จาก 
251.89 ลานบาทในป 2549 เปน 294.12 ลานบาทในป 2550 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน 
 ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอแจงวา จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง “งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย” ประกาศของสภาฯ ฉบับ
ที่ 26/2549 กําหนดใหบริษัทใหญที่มีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ไมจัดจําแนกเปนการลงทุนสําหรับ “การถือ
เพ่ือขาย” บันทึกการลงทุนดังกลาวตามวิธีทุน หรือตามเกณฑการรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับ
ใช) แทนวิธีสวนไดเสียซ่ึงใชอยูในปจจุบัน 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ทําใหกําไร(ขาดทุน)สุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิในงบการเงินรวม และทําใหบริษัทปรับงบการเงินยอนหลัง สําหรับงบการเงินป 2549 ที่นําไปแสดง
เปรียบเทียบในงบระหวางกาลสําหรับป 2550 โดยสามารถสรุปผลกระทบไดดังนี้ 

 
 ผลกระทบในงวดตองบการเงินเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 
 ไตรมาส 

3/2550 
9 เดือน /2550 ไตรมาส 

3/2549 
9 เดือน /2549 

ขาดทุนสุทธิ     
        วิธีสวนไดเสีย (238.91) (243.80) (17.95) (59.00) 

        วิธีราคาทุน (248.97) (283.34) (24.27) (46.18) 

         เพิ่มข้ึน (ลดลง) 10.06 39.54 6.32 (12.82) 
         กําไรตอหุนเพิ่มข้ึน (ลดลง)บาท/หุน (0.06) (0.24) (0.04) 0.08 
  

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ผลกระทบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ลานบาท)  
                    วิธีสวนไดเสีย 596.22 
                    วิธีราคาทุน 495.97 
                    ลดลง (100.25) 

ขาดทุนสะสม 
 

                    วิธีสวนไดเสีย (154.22) 
                    วิธีราคาทุน (254.47) 
                    เพิ่มข้ึน (100.25) 

  
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว สงผลกระทบตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวม และ
ปจจัยพ้ืนฐานในการทําธุรกิจของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย  กรุป จํากัด (มหาชน) แตอยางใด  


