
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหว่างกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 255 2 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ แต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ของบริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน ) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน ) ตามล าดับ      
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  
 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน  ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัด  โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน  จึงให้ความเชื่อม่ันน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป  ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ 
 
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน ) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน ) 
ตามล าดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้แสดงความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่         
20 กุมภาพันธ์ 2552 ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันที่ในรายงานน้ัน  งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดังกล่าวข้างต้น 
 
ตามท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2552 และงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทย่อยแห่งหน่ึง
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่บันทึกบัญชีไว้ในปีก่อนๆ สูงไป 
 
 
 
(นายวิเชียร ธรรมตระกูล) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3183 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
7 สิงหาคม 2552 

 



บรษัิท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบดุล 
ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

สนิทรพัย์ หมายเหตุ 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

2552 2551 2552 2551
(ไม่ได้ตรวจสอบ)(ปรับปรุงใหม่)(ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 126,184       256,573 39,395         125,964 
เงินลงทุนชัว่คราว 119,856       -              99,877         -              
ลกูหนี้การคา้ 5 570,036       747,764 344,629       503,041 
รายได้คา้งรับ 33,506         47,843 6,115           10,441 
ลกูหนี้อ่ืนกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 4 58,889         18,019 167,352       172,069 
เงินให้กูยื้มระยะสัน้แกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั 4 -              -              107,000       88,000 
สินคา้คงเหลอื   373,764       451,314 300,621       322,907 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 166,814       88,657 113,298       44,029 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,449,049 1,610,170 1,178,287 1,266,451 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 6 24,176         49,203 556,096 553,597 
เงินลงทุนระยะยาวในกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 951              951 951 951 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 11,589 11,853 11,589 11,853 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,197,666    1,259,784 475,682       496,370 
ที่ดินที่ไม่ได้ใชใ้นการด าเนินงาน 36,000         36,000 36,000 36,000 
ลกูหนี้ภายใต้สัญญาขายและเชา่กลบัคนื 253,590 253,590 253,590 253,590 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 118,190       119,557 96,763 100,026 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 145,434       195,707 116,206 168,921 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,787,596 1,926,645 1,546,877 1,621,308 

รวมสินทรัพย์ 3,236,645 3,536,815 2,725,164 2,887,759 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล 
ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

หนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

2552 2551 2552 2551
(ไม่ได้ตรวจสอบ)(ปรับปรุงใหม่)(ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกนิบัญชธีนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้
   จากสถาบันการเงิน 719,854 650,190 612,925 553,083 
เจ้าหนี้การคา้ 8 146,989 130,461 120,941 126,901 
เงินกูยื้มระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 357,028 357,008 280,000 290,000 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 4 -              -              -              5,000 
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 3 11,994 20,606 -              -              
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3, 4 209,875 249,206 143,853 157,363 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,445,740 1,407,471 1,157,719 1,132,347 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 755,877 932,017 545,425 678,041 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 333,956 327,361 331,726 324,061 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,089,833 1,259,378 877,151 1,002,102 

รวมหนี้สิน 2,535,573 2,666,849 2,034,870 2,134,449 

(พันบาท)

บรษัิท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล 
ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

หนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

2552 2551 2552 2551
(ไม่ได้ตรวจสอบ)(ปรับปรุงใหม่)(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

   ทุนที่ออกและช าระแลว้ 1,647,740 1,647,740 1,647,740 1,647,740 
ส่วนเกนิมูลคา่หุ้น
   ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 4 4 4 4 
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึน้จริง
   การเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุน (1,682) (2,494) (1,682) (2,494)
ขาดทุนสะสม (988,534) (877,602) (955,768) (891,940)
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 657,528 767,648 690,294 753,310 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 43,544 102,318 -              -              
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 701,072 869,966 690,294 753,310 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,236,645 3,536,815 2,725,164 2,887,759 

(พันบาท)

บรษัิท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก าไรขาดทุน

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้
รายได้จากการขายสินคา้และการให้บริการ 9 560,022 695,407 316,335 553,312 
รายได้คา่เชา่และบริการ 26,835 56,613 49,674 76,868 
ดอกเบี้ยรับ 5,553 4,806 7,255 8,052 
เงินปันผลรับ 6 123              -              35,122 500              
รายได้อ่ืน 10,543 15,011 21,583         27,894         
รวมรายได้ 603,076 771,837 429,969 666,626 

ค่าใช้จา่ย
ต้นทุนขายสินคา้และการให้บริการ 420,569 469,950 254,929 394,741 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 63,651 73,897 46,789 68,361 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 80,920 147,314 87,461 134,293 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 25,804 29,864 19,894 24,552 
รวมค่าใช้จา่ย 590,944 721,025 409,073 621,947 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (12,158) (18,024) -              -              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (26) 32,788 20,896 44,679 
ต้นทุนทางการเงิน (30,146) (32,186) (24,060) (30,425)
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (30,172) 602 (3,164) 14,254 
ภาษีเงินได้ (5,392) (5,579) -              -              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (35,564) (4,977) (3,164) 14,254 

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของ
   ผู้ถอืหุ้นของบริษัท (33,469) (5,830) (3,164) 14,254 
   ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย (2,095) 853 - -              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 9 (35,564) (4,977) (3,164) 14,254 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

ขัน้พ้ืนฐาน 10 (0.20) (0.04) (0.02) 0.09 

บรษัิท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

ส าหรบัแตล่ะงวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มถิุนายน 2552 และ 2551 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก าไรขาดทุน

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้
รายได้จากการขายสินคา้และการให้บริการ 9 1,097,755 1,398,038 734,966 1,067,433 
รายได้คา่เชา่และบริการ 56,102 73,674 99,293 166,037 
ดอกเบี้ยรับ 10,719 9,823 13,953 15,963 
เงินปันผลรับ 6 123              -              35,122 35,500 
รายได้อ่ืน 35,370         80,032         51,477         106,930       
รวมรายได้ 1,200,069 1,561,567 934,811 1,391,863 

ค่าใช้จา่ย
ต้นทุนขายสินคา้และการให้บริการ 860,594 920,658 629,799 775,747 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 113,581 156,017 88,671 145,698 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 184,433 313,699 190,229 309,933 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 52,470 55,640 39,886 45,732 
รวมค่าใช้จา่ย 1,211,078 1,446,014 948,585 1,277,110 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (25,027) (30,291) -              -              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (36,036) 85,262 (13,774) 114,753 
ต้นทุนทางการเงิน (62,752) (69,245) (50,054) (65,594)
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (98,788) 16,017 (63,828) 49,159 
ภาษีเงินได้ (16,170) (15,321) -              -              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (114,958) 696 (63,828) 49,159 

ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของ
   ผู้ถอืหุ้นของบริษัท (110,932) 1,114 (63,828)       49,159         
   ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย (4,026) (418) -              -              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 9 (114,958) 696 (63,828) 49,159 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

ขัน้พ้ืนฐาน 10 (0.67) 0.01 (0.39) 0.30 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

บรษัิท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

ส าหรบัแตล่ะงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มถิุนายน 2552 และ 2551 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2552 และ 2551 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ผลก าไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง รวมส่วน ส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการเปลี่ยนแปลง ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ในมูลค่ายุติธรรม ขาดทุนสะสม ของบริษัท ส่วนน้อย ผู้ถือหุ้น

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

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงิน 3 -              -              -                13,557 13,557 -              13,557        

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 1,647,740 4 -1,944 -822,622 823,178 112,875 936,053

ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน

      การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              (478)              -              (478) -              (478)            
ค่าใช้จ่ายสุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              (478)              -              (478)            -              (478)            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -              -              -                1,114 1,114          (418)            696             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1,647,740    4                 (2,422)           (821,508)     823,814      112,457      936,271      

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

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงิน 3 -              -              -                13,557 13,557 -              13,557        

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 1,647,740 4 -2,494 -877,602 767,648 102,318 869,966

ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน

      การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              812               -              812 -              812             
รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              812               -              812             -              812             
ขาดทุนส าหรับงวด -              -              -                (110,932)     (110,932)     (4,026)         (114,958)     

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง -              -              -                -              -              (54,748)       (54,748)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 1,647,740    4                 (1,682)           (988,534)     657,528      43,544        701,072      

บริษัท เนช่ัน มลัติมเีดีย กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น

ส าหรบัแตล่ะงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มถิุนายน 2552 และ 2551 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ผลก าไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ที่ยังไม่เกดิขึน้จริง รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกนิ จากการเปลีย่นแปลง ผู้ถอืหุ้น

ช าระแลว้ มูลคา่หุ้น ในมูลคา่ยุติธรรม ขาดทุนสะสม ของบริษัท

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

ผลก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกิดขึน้จริง

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน

      การเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุติธรรมสุทธทิี่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น -               -              (478)                -                 (478)
คา่ใชจ่้ายสุทธขิองรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถอืหุ้น -               -              (478)                -                 (478)             
ก าไรส าหรับงวด -               -              -                  49,159 49,159         
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถนุายน 2551 1,647,740     4                 (2,422)             (890,657)         754,665       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2552

ผลก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกิดขึน้จริง 1,647,740 4 -2,494 -891,940 753,310

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์จดทะเบียน

      การเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุติธรรมสุทธทิี่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น -               -              812 -                 812
รายได้สุทธขิองรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถอืหุ้น -               -              812 -                 812
ขาดทุนส าหรับงวด -               -              -                  -63,828 -63,828
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถนุายน 2552 1,647,740 4 -1,682 -955,768 690,294

บรษัิท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด  
ส าหรบัแตล่ะงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มถิุนายน 2552 และ 2551 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (114,958) 696 (63,828) 49,159 
รายการปรับปรุง
คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 79,441 102,100 35,943 61,683 
ดอกเบี้ยรับ (853) -              (4,087) (6,097)

(9,866) (9,866) (9,866) (9,866)
ต้นทุนทางการเงิน 62,752 69,245 50,054 65,594 
เงินปันผลรับ (123) -              (35,122) (35,500)
กลบัรายการหนี้สงสัยจะสูญ (5,978) (1,231) (7,195) (3,560)
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมัย 1,507 6,490 -              -              
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนตัดบัญชี -              406 -              406              
กลบัรายการขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ -              (550,936) -              (550,936)     
ภาษีเงินได้ถกูหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี 3,826           17,840         -              -              
ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึน้จากเงินลงทุนระยะยาว 1,075           8,756           1,075           8,381           

(5,311) 504,678 (2,137) 504,678 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธสี่วนได้เสีย 25,027 30,291 -              -              
ภาษีเงินได้ 16,170 15,321 -              -              

52,709         193,790       (35,163)       83,942         

รับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเชา่กลบัคนื

งบการเงินรวม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บรษัิท เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



งบกระแสเงินสด

2552 2551 2552 2551

ลกูหนี้การคา้ 170,792 27,946 168,355 63,575 
รายได้คา้งรับ 13,972 (7,136) 4,326 (22,721)
ลกูหนี้อ่ืนกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั (46,610) 71,585 1,905 (9,444)
สินคา้คงเหลอื 46,639 (13,111) 22,286 (6,477)
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (82,361) (42,700) (69,200) (2,333)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 35,428 (23,173) 52,402 (31,554)
เจ้าหนี้การคา้ 40,555 (32,782) (5,960) (16,143)
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (53,103) (109,812) (12,052) (56,173)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,461 10,721 17,531 10,133 
จ่ายดอกเบี้ย (64,129) (69,245) (51,512) (65,594)
จ่ายภาษีเงินได้ (23,617) (44,547) -              (24,730)

106,736       (38,464)       92,918         (77,519)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 853              43 4,087           6,097           
รับเงินปันผล 123 -              35,122         35,500         
เงินลงทุนชัว่คราว (119,856) 435 (99,877) -              
เงินให้กูยื้มระยะสัน้แกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั -              -              (19,000) (35,500)

-              -              -              32,000 
-              (450)            (2,499)         (450)            

ซือ้อุปกรณ์ (20,267) (49,345) (3,825) (25,928)
ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (16,374) (21,030) (10,960) (5,274)
ซือ้อาคารที่ไม่ได้ใชใ้นการด าเนินงาน -              (109,621) -              (109,621)     
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,235 956,568 7,623 953,707 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (128,286)     776,600       (89,329)       850,531       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถนุายน 2552 และ 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

ซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(พันบาท)
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน

เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะสัน้แกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

69,665 (120,470) 59,842 (111,835)
-              -              (5,000) (34,000)
-              1,000,000    -              1,000,000 

(178,504) (628,504) (145,000) (625,000)
ช าระคนืหุ้นกู้ -              (1,000,000) -              (1,000,000)

(108,839)     (748,974)     (90,158)       (770,835)     

(130,389)     (10,838)       (86,569)       2,177           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 256,573 167,975 125,964 86,109 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 126,184       157,137       39,395 88,286 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ช าระคนืเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(พันบาท)

เงินเบิกเกนิบัญชธีนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้จาก
   สถาบันการเงิน
ช าระคนืเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถนุายน 2552 และ 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 13 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
3 การปรับปรุงงบการเงิน 
4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
5 ลูกหน้ีการค้า 
6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8 เจ้าหน้ีการค้า 
9 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
10 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
11 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
12 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล 
13 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 14 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 

 
1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  “บริษัท ” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  และมีท่ีอยู่              
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร 
รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการควบคุมร่วมกันของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551  
มีดังน้ี 

 
      บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
    ประเทศที่กิจการ  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
ชื่อกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  จัดตั้ง  2552  2551 

         

บริษัทย่อยทางตรง         
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  สิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  99.99  99.99 
   จ ากัด (มหาชน)         
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด           
   (มหาชน)   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
   คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 

 
สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.99  99.99 

บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด  บริการข้อมูลข่าวสาร  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   สิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  99.94  99.94 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด  บริการด้านการพิมพ์  ประเทศไทย  84.50  84.50 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด  จัดส่งสิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด  ผลิตและจัดจ าหน่าย  ประเทศไทย  99.99  99.99 
  หนังสือพิมพ์ ฉบับภาษา       
  อังกฤษ และสื่อโฆษณา       
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด  สื่อการศึกษา  ประเทศไทย  99.97  - 
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      บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
    ประเทศที่กิจการ  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
ชื่อกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  จัดตั้ง  2552  2551 

บริษัทย่อยทางอ้อม         
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอร์ค จ ากัด  สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.97  99.97 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด  สิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  99.99  99.99 
         

กิจการที่ควบคุมร่วมกันทางอ้อม         
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด  สิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  49.99  49.99 

 
เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2552 ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมตใินเรื่องที่มีสาระส าคัญดังน้ี 
 
1. อนุมัติแผนการน าบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

("NINE") และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (" NBC") เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ดังน้ี 
1.1  อนุมัติแผนการน า NINE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
1.2  อนุมัติแผนการน า NBC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 

2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู      
เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ("NINE") และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ("NBC") ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 
2.1 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE จ านวนไม่เกิน 9,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
2.2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NBC จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

3.  รับทราบการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน NINE จ านวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น พร้อมกับการท า IPO ของ 
NINE 

 

4. รับทราบ การขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน NBC จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น พร้อมกับการท า IPO ของ 
NBC 
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นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีมตอินุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังน้ี 
 
1.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 9,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ใหญ่ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น  
 

2.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 1 จ านวนไม่เกิน 20,646 หุ้น ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
 

3.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 6,000,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในข้อ 1 และ  2 ให้แก่
ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 

 
เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ได้มีมติในเรื่องที่มีสาระส าคัญดังน้ี 
 
1. ให้แปรสภาพ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด และน าเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 
2. ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ท าให้จ านวนหุ้นทุนจดทะเบียนเปล่ียนจาก

จ านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทย่อยได้
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 

 
3. ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น

จ านวน 170,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียน           
การเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 

 
4. ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” บริษัทย่อยได้จดทะเบียน

เปล่ียนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 
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5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังน้ี  
5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ใหญ่ตามสัดส่วน
การถือหุ้น 
5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.1 จ านวนไม่เกิน 42,129 หุ้น ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
5.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในข้อ 5.1 และ 5.2  ให้แก่
ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ ไทย และจัดท าเป็นภาษาไทย        
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดท าขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิน      
ระหว่างกาล  (ฉบับ 41 เดิม)  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องและตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 51       
โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอ
รายงานไปแล้ว ดังน้ันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                
31 ธันวาคม 2551 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท เว้นแต่ท่ี
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
 
เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 12/2552 ระบุให้จัดเลขฉบับมาตรฐานการ
บัญชีของไทยใหม่ให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
ระหว่างปี 2551 ต่อไปน้ี ซึ่งมีผลบังคับส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2552 เป็นต้นไป 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ฉบับ 36 เดิม) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ   

การด าเนินงานที่ยกเลิก (ฉบับ 54 เดิม) 
 
การใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงเหล่าน้ี ไม่มีผลกระทบที่เป็น
สาระส าคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กลุ่มบริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาล ส าหรับงวดสามเดือน และ 
หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 255 2 เช่นเดียวกับท่ีใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 
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3 การปรับปรุงงบการเงิน 
 
ในระหว่างงวด 2552 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงท าการกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่บันทึกไว้ในปีก่อนๆ สูงไปเป็น
จ านวนเงิน 13.5 ล้านบาท (ผลกระทบสุทธิจากภาษีเงินได้)  โดยวิธีปรับงบการเงินย้อนหลังเพื่อให้การแสดง            
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทสอดคล้องกัน ดังน้ันบริษัทจึงได้ปรับปรุงในงบการเงินรวมดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552    
ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น โดย    
- รายได้อื่นลดลง   (19,367) 
- ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น   5,810 
ขาดทุนต่อหุ้นเพิ่มขึ้น (บาท)   0.08 
    
งบดุล    
หน้ีสิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551    
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น   5,810 
- หน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลง   (19,367) 
    
 2552  2551 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    
ขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม ลดลง    
- ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทย่อย 13,557  13,557 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน  ได้แก่  บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัท และบริษัท            
โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน  รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน
ได้ก าหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   
 
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท  หรือ
เป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท  มีดังน้ี 
 
 
ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น   
จ ากัด (มหาชน)  (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง   คอร์ปอเรชั่น จ ากัด)  

ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.94
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล          
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 84.50  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง   
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 
99.98  และมีกรรมการร่วมกัน 

   



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น     
ร้อยละ 99.99  และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น         
ร้อยละ 49.99 และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 44.98  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นต้ิง เซอร์วิส 
จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 48.99  และ           
มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น พรอพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทถือหุ้น    
ร้อยละ 18   

บริษัท ไทย พอร์ทัล จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย 
จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 19   

บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์ 
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทที่มีกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กันกับบริษัท 

บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จ ากัด ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทถือหุ้น    
ร้อยละ 8.6 

บริษัท มีเดีย พัลซ์ จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่มีกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กันกับบริษัท 

บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จ ากัด ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทถือหุ้น    
ร้อยละ 19   

บริษัท เนชั่น พริ้นต์ติ้ง คอมเพล็กซ์ จ ากัด ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทถือหุ้น    
ร้อยละ 19   

บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จ ากัด ญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โยมิอูริ - เนชั่น        
อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด ถือหุ้น              
ร้อยละ 45 

 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินค้า การให้บริการและอื่น ๆ ราคาซื้อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม อัตราคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย อัตราต้นทุนปันส่วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตราที่

ตกลงร่วมกัน 
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม อัตราคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
 
รายการที่ส าคัญ กับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ส าหรับแต่ละงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
และ 2551 สรุปได้ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินค้าและการให้บริการ -  -  118,345  77,765 
ดอกเบี้ยรับ -  -  1,868  3,433 
รายได้อื่น -  -  31,124  30,779 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย -  -  226,320  89,282 

        
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        
ขายสินค้าและการให้บริการ 16,729  40,148  368  403 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย 566  1,065  194  - 

        
บริษัทร่วม        
ขายสินค้าและการให้บริการ 13,485  30  305  30 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย 28,959  11,153  8,985  10,501 

        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินค้าและการให้บริการ 16,189  17,037  242  - 
ดอกเบี้ยรับ -  19  -  19 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย 1,306  11,102  -  10,927 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินค้าและการให้บริการ -  -  152,595  159,426 
ดอกเบี้ยรับ -  -  3,428  6,411 
รายได้อื่น -  -  49,575  45,154 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย -  -  226,320  224,694 
ดอกเบี้ยจ่าย -  -  121  574 

        
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        
ขายสินค้าและการให้บริการ 34,880  76,003  626  3,841 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย 1,318  3,319  298  249 

        
บริษัทร่วม        
ขายสินค้าและการให้บริการ 26,395  110  576  110 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย 42,242  38,246  21,555  23,974 

        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินค้าและการให้บริการ 35,004  28,635  1,624  175 
ดอกเบี้ยรับ -  39  -  39 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย 2,191  40,689  -  39,840 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 57,002  51,864  -  - 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส        
   จ ากัด 277  627  -  - 
        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล        
   (ประเทศไทย) จ ากัด 29,916  36,074  12,700  17,664 
บริษัท มีเดีย พัลซ์ จ ากัด 3,873  4,215  3,873  4,215 
บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จ ากัด 23,134  20,279  -  - 
อื่น ๆ 3,827  3,838  3,755  3,755 
 118,029  116,897  20,328  25,634 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (37,364)  (45,345)  (20,328)  (25,634) 
 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (3,103)  (1,104)  -  - 
สุทธิ 77,562  70,448  -  - 

        
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)        
   ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (6,385)  -  (6,385)  - 

   ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (5,306)  -  (5,306)  - 
 
 
 

 
ลูกหนี้อื่น  - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  9,348  6,317 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด            
   (มหาชน)  (เดิมช่ือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง   
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด) -  -  14,730  17,589 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด -  -  50  - 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอร์ค จ ากัด -  -  -  208 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์        
   จ ากัด (มหาชน)  -  -  6,487  7,492 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด -  -  85,353  112,145 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด -  -  38,128  23,103 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด -  -  11,403  297 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด -  -  116  - 
        

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน        
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 37,048  -  863  957 
        

บริษัทร่วม        
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 21,141  14,480  276  477 
บริษัท โยมิอูริ-เนช่ัน อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด -  61  11  11 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จ ากัด 7  7  7  7 
บริษัท ไทย พอร์ทัล จ ากัด 17,345  17,345  -  - 
บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส        
   อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 13,198  13,486  13,031  13,153 
บริษัท มีเดีย พัลซ์ จ ากัด 1,682  1,505  1,622  1,384 
อื่น ๆ 3,468  3,553  3,343  3,533 
 93,889  50,437  184,768  186,673 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (35,000)  (32,418)  (17,416)  (14,604) 

สุทธิ 58,889  18,019  167,352  172,069 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ        
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2,459  -  2,689  - 

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2,582  256  2,812  256 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 อัตราดอกเบี้ย  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละต่อป)ี  (พันบาท) 
บริษัทย่อย            
บริษัท ดับบลิวพีเอส             
   (ประเทศไทย) จ ากัด 7  7  -  -  62,000  43,000 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด 7  7  -  -  45,000  45,000 
     -  -  107,000  88,000 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน            
บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จ ากัด -  -  3,700  3,700  3,700  3,700 
     3,700  3,700  110,700  91,700 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (3,700)  (3,700)  (3,700)  (3,700) 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ  -  - - 107,000  88,000 
 

 

 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ        
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน -  -  -  - 
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน -  -  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละงวด หกเดือน สิ้นสุดวันที่                
30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดังน้ี   
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  88,000  169,500 
เพิ่มขึ้น -  -  19,000  29,000 
ลดลง -  -  -  (25,500) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน -  -  107,000  173,000 

        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,700  3,700  3,700  3,700 
เพิ่มขึ้น -  -  -  - 
ลดลง -  -  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 3,700  3,700  3,700  3,700 

        
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,700  3,700  91,700  173,200 
เพิ่มขึ้น -  -  19,000  29,000 
ลดลง -  -  -  (25,500) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 3,700  3,700  110,700  176,700 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด        
   (มหาชน) -  -  8,705  10,347 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด -  -  45,658  60,031 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

(เดิมช่ือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง   คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) -  -  12,197  17,527 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด -  -  19,292  2,570 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด -  -  320  320 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด -  -  37  - 
        
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน        
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  477  156 
        
บริษัทร่วม        
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 18,578  28,588  5,708  15,735 
        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จ ากัด 36,392  33,401  -  - 
อื่น ๆ 3,849  2,750  3,350  2,750 
รวม 58,819  64,739  95,744  109,436 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้อื่น – กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด        
   (มหาชน) -  -  3,105  4,168 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด -  -  1,023  728 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง   คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) -  -  1,633  2,371 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  21  628 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด -  -  1,129  2,558 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด -  -  24,663  - 
        
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน        
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  103  1,357 
        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
อื่น ๆ 410  25  225  25 
รวม 410  25  31,902  11,835 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ย  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย            
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง            
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)            
(เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น บรอด     
แคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) -  7  -  -  -  5,000 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันระหว่างแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2552 
และ 2551 มีดังน้ี 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  5,000  34,000 
เพิ่มขึ้น -  -  15,000  5,000 
ลดลง -  -  (20,000)  (34,000) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน -  -  -  5,000 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
สัญญาเช่า 
 

ในปี 2548 บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบหลายฉบับกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ภายใต้
สัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุตั้งแต่ 
12 เดือน ถึง 57 เดือน   บริษัทย่อยมีสิทธิเลือกที่จะคืนเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ส่วนควบท่ีเช่าหรือใช้สิทธิซื้อตาม
ราคาที่ระบุในสัญญา 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าเช่ารายปีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา มีดังน้ี 
 

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

 

สัญญากิจการร่วมค้า 
 

เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ( WPS) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงของ
บริษัท) ได้ท าสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัทต่างประเทศ 2 แห่งเพื่อจัดตั้งบริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส 
จ ากัด  ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าเพื่อให้บริการการพิมพ์ทางด้านธุรกิจ กิจการร่วมค้ามีทุนจดทะเบียนจ านวน 350        
ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท )  โดย WPS จะลงทุนในหุ้นจ านวน 1 ,714,999 หุ้นและจะ
ช าระค่าหุ้นโดยการขายชุดเครื่องพิมพ์ทางด้านธุรกิจและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในราคา 337.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่
ถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระให้กับกิจการร่วมค้าดังกล่าว กิจการร่วมค้าน้ีได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2550 
 

5 ลูกหนี้การค้า 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ  2552  2551  2552  2551 
   (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน                    4  118,029  116,897  20,328  25,634 
กิจการอื่น ๆ  639,468  863,904  469,354  642,822 
  757,497  980,801  489,682  668,456 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (144,564)  (195,887)  (121,903)  (150,372) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน  (42,897)  (37,150)  (23,150)  (15,043) 
รวม  570,036  747,764  344,629  503,041 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)        
- ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 7,580  17,192  (10,568)  16,065 
- ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (22,367)  24,754  (22,713)  22,026 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้า มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 27,753  33,042  84  1,537 
เกินก าหนดช าระ :        
   น้อยกว่า 6 เดือน 31,590  28,393  2,437  1,346 
   6 - 12 เดือน 24,976  15,507  1,346  1,264 
   มากกว่า 12  เดือน 33,710  39,955  16,461  21,487 
 118,029  116,897  20,328  25,634 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (37,364)  (45,345)  (20,328)  (25,634) 
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (3,103)  (1,104)  -  - 
สุทธิ 77,562  70,448  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 

กิจการอื่น ๆ    
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 466,302  602,837  331,673  473,766 
เกินก าหนดช าระ :        
   น้อยกว่า 6 เดือน 62,818  129,343  48,360  69,788 
   6 - 12 เดือน 10,716  24,870  3,286  16,276 
   มากกว่า 12  เดือน 99,632  106,854  86,035  82,992 
 639,468  863,904  469,354  642,822 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (107,200)  (150,542)  (101,575)  (124,738) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (39,794)  (36,046)  (23,150)  (15,043) 
สุทธิ 492,474  677,316  344,629  503,041 
        

รวม 570,036  747,764  344,629  503,041 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลา 90 วัน 

 
6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 49,203  112,320  553,597  523,147 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตาม        
   วิธีส่วนได้เสีย (25,027)  (30,291)  -  - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -  450  2,499  450 
อื่นๆ -  (375)  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 24,176  82,104  556,096  523,597 
 

 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

 

 

 งบการเงินรวม 

 สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ   

  
ทุนช าระแล้ว 

  
วิธีราคาทุน 

  
วิธีส่วนได้เสีย 

  
การด้อยค่า 

  
วิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ 

 เงินปันผลรับส าหรับ 
หกเดือนสิ้นสุดวันที ่

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

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

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                            
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น                              
   อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส                            
   จ ากัด 44.98  44.98  2,000  2,000  900  900  24,176  23,721  -  -  24,176  23,721  -  - 
บริษัท เกียวโด เนชั่น                             
   พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 41.40  41.40  350,000  350,000  171,500  171,500  -  25,482  -  -  -  25,482  -  - 
รวม     352,000  352,000  172,400  172,400  24,176  49,203  -  -  24,176  49,203  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
  

ทุนช าระแล้ว 
  

วิธีราคาทุน 
  

การด้อยค่า 
  

วิธีราคาทุน - สุทธ ิ
 
 

เงินปันผลรับส าหรับ 
หกเดือนสิ้นสุดวันที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

               (ร้อยละ)                                                                                                                                       (พันบาท) 

บริษัทย่อย                        
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง                        
   คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น บรอด  แคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 99.99  99.99  120,000  240,000  119,994  239,994  25,770  145,770  94,224  94,224  -  - 

บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด 99.99  99.99  100,000  100,000  99,990  99,990  96,392  96,392  3,598  3,598  -  - 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 99.94  99.94  1,000  1,000  1,000  1,000  575  575  425  425  -  - 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล                         
   เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 99.99  99.99  70,000  70,000  69,999  69,999  -  -  69,999  69,999  34,999  35,000 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)                        
   จ ากัด 84.50  84.50  500,000  500,000  422,500  422,500  68,049  68,049  354,451  354,451  -  - 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด 99.99  99.99  10,000  10,000  10,000  10,000  5,000  5,000  5,000  5,000  -  - 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 99.99  99.99  25,000  25,000  25,000  25,000  -  -  25,000  25,000  -  - 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 99.97  -  2,500  -  2,499  -  -  -  2,499  -  -  - 
                        

บริษัทร่วม                        
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น                         
   เซอร์วิส จ ากัด 44.98  44.98  2,000  2,000  900  900  -  -  900  900  -  500 
รวม     830,500  948,000  751,882  869,383  195,786  315,786  556,096  553,597  34,999  35,500 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้จดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด ซึ่งมี
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้อนุมัติ
ให้ช าระเงินค่าหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในราคามูลค่าหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2.5 ล้านบาท 

 
7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   
  

การซื้อ จ าหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2552 และ 2551     
มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 2552  2551 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซื้อและ   และการโอน  การซื้อและ  และการโอน 
 การโอนเข้า  ออก - ราคา  การโอนเข้า  ออก – ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ที่ดินและส่วนปรับปรุง -  -  3,461  35,643 
อาคารและส่วนปรับปรุง 3,986  -  7,390  600,640 
อาคารที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน -  -  110,195  307,524 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 640  -  42  2,400 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2,780  6,651  -  446 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน 9,241  10,502  24,094  8,486 
ยานพาหนะ 3,620  4,771  7,071  115 
สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง -  -  88  - 
รวม 20,267  21,924  152,341  955,254 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซื้อและ   และการโอน  การซื้อและ  และการโอน 
 การโอนเข้า  ออก - ราคา  การโอนเข้า  ออก – ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ที่ดินและส่วนปรับปรุง -  -  -  35,643 
อาคารและส่วนปรับปรุง -  -  -  600,640 
อาคารที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน -  -  110,195  306,782 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า -  -  -  2,400 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน 3,825  4,089  19,000  8,093 
ยานพาหนะ -  1,397  6,927  115 
รวม 3,825  5,486  136,122  953,673 

 
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2551 บริษัทได้จ าหน่ายที่ดิน อาคารส านักงานใหญ่ และอาคารเนชั่นทาวเวอร์ ให้กับบริษัทใน
ประเทศแห่งหน่ึงในราคา 955 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ขายสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ามีจ านวน 953 ล้านบาท 
 

8 เจ้าหนี้การค้า 
  

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

หมายเหตุ 
 30 มิถุนายน 

2552 
 31 ธันวาคม 

2551 
 30 มิถุนายน 

2552 
 31 ธันวาคม 

2551 
   (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4   58,819  64,739  95,744  109,436 
กิจการอื่น ๆ   88,170  65,722  25,197  17,465 
รวม   146,989  130,461  120,941  126,901 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
 
กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส าคัญ ดังน้ี 
 
ส่วนงาน 1  สิ่งพิมพ์และโฆษณา  
ส่วนงาน 2  บริการด้านการพิมพ์  
ส่วนงาน 3  สื่อการศึกษาและบันเทิง  
ส่วนงาน 4  สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม่  
ส่วนงาน 5  อื่น ๆ 
 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังน้ันฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายได้และผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุด   
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 
 งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 

รายได้จากส่วนงาน        
ส่วนงาน 1 370,030  553,312  842,502  1,067,433 
ส่วนงาน 2 99,439  102,729  199,456  217,622 
ส่วนงาน 3 60,607  94,230  126,286  224,290 
ส่วนงาน 4 125,725  82,431  209,732  160,545 
ส่วนงาน 5 59,488  50,544  109,743  94,075 
รายการตัดบัญชี (155,267)  (187,839)  (389,964)  (365,927) 
รวม 560,022  695,407  1,097,755  1,398,038 

 

 งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 

ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน         
ส่วนงาน 1 (38,066)  (5,830)  (131,798)  1,114 
ส่วนงาน 2 (12,662)  (40,615)  (24,280)  (49,163) 
ส่วนงาน 3 492  20,788  1,560  27,399 
ส่วนงาน 4 12,943  8,886  17,055  13,045 
ส่วนงาน 5 (848)  (9,357)  (857)  (15,094) 
รายการตัดบัญชี 2,577  21,151  23,362  23,395 
รวม (35,564)  (4,977)  (114,958)  696 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
ก าไร  (ขาดทุน)  ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551  
ค านวณจากก าไร  (ขาดทุน)  ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว
ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณดังน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท        
(ขั้นพื้นฐาน) (33,469)  (5,830)  (3,164)  14,254 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 164,774  164,774  164,774  164,774 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.20)  (0.04)  (0.02)  0.09 

        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท        
(ขั้นพื้นฐาน) (110,932)  1,114  (63,828)  49,159 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 164,774  164,774  164,774  164,774 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.67)  0.01  (0.39)  0.30 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่        

   ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงป ี 328,478  155,884  321,954  155,884 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 9,504  238,971  4,747  238,971 
รวม 337,982  394,855  326,701  394,855 

        

ภาระผูกพันอื่น ๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ 49,864  29,164  79,864  29,164 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 45,204  81,955  45,204  81,955 
สัญญาซื้อข่าว 9,788  -  -  - 
ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย        
   กับสถาบันการเงิน -  -  113,000  130,000 
รวม 104,856  111,119  238,068  241,119 

 
บริษัทมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าเครื่องพิมพ์ออฟเซทพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบหน่ึงฉบับให้แก่
สถาบันการเงินในประเทศหน่ึงแห่งเป็นงวดรายเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2553 

 
12 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล 
 

เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึง (บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ท
เวอร์ค จ ากัด) ได้มีมติให้จดทะเบียนเลิกกิจการ  บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวจดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวง
พาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 และปัจจุบันบริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ในขั้นตอนการช าระบัญชี 

 
 
 
13 การจัดประเภทรายการใหม่  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนบางรายการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2551 ได้จัด
ประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการค่าใช้จ่ายในงบการเงินระหว่างกาลของงวด 2552 ตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเรื่อง  ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 




