
สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท 

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2550   บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได และสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม จํานวน 107.23 ลานบาท หาก
รวมภาษีเงินได 57.81 ลานบาท (ไมรวมภาษีจากการขายเครื่องจักร 6.44 ลานบาท) สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม 46.43 
ลานบาท  การรับรูกําไรจากการขายเครื่องจักรสุทธิภาษี 32.48 ลานบาท รายการตัดหนี้สูญ รายการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและบริษัทที่เกี่ยวของตามการปรับนโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้ ตลอดจนการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยของสินคา
คงเหลือ รวม 210.77 ลานบาท  การตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ รวม 615.88 ลานบาท
และเงินชดเชยใหพนักงานดวยเหตุออกจากงาน 6.33 ลานบาท ผลประกอบการสําหรับป 2550 จะแสดงเปนขาดทุนสุทธิ 
797.51 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 154.22 ลานบาท 

อยางไรก็ตามการตั้งคาเผื่อหน้ีสูญ และการดอยคาตาง ๆ ขางตน เปนผลจากรายการทางบัญชี  ซ่ึงไมมีผลกระทบ
ตอกระแสเงินสดของบริษัท  โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับป 2550 เพ่ิมขึ้น 150.77 ลานบาท จาก 
349.76 ลานบาทในชวงระยะเวลาเดียวกันของป 2549 เปน 500.53 ลานบาทในป 2550  โดยผลการดําเนินงานของบริษัทมี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. รายไดจากการขายและบริการ ในป 2550 เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2549 เหตุผลหลักมาจาก 
รายไดจากการขายโฆษณาเพิ่มขึ้นรอยละ 7 โดยมาจากรายไดโฆษณาจากสื่อทีวีและวิทยุเพ่ิมขึ้นรอยละ 67 รายไดจาก
การใหบริการขาวสารและโฆษณาผานสื่อระบบอิเลคทรอนิคสเพ่ิมขึ้นรอยละ 81  ในขณะที่รายไดโฆษณาจากสื่อส่ิง
พิมพลดลงเพียงรอยละ 2  แมวาจะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และ ความไมแนนอนทางการเมือง นอกจากนี้ รายได
จากบริการดานการพิมพ การเปนตัวแทนจําหนายหนังสือตางประเทศ และบริการรับขนสงเพิ่มขึ้นรอยละ 33 อยางไรก็
ตาม รายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพลดลงรอยละ 10 โดยรายไดจากการจําหนายหนังสือพิมพลดลงรอยละ 11  เนื่องจาก
ปกอนไดออกหนังสือฉบับพิเศษเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชยสมบัติครบ 60 
พรรษา และรายไดจากการจําหนายหนังสือพอคเก็ตบุคสและการตูนลดลงรอยละ 5 

2. ตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินงาน ในป 2550 ลดลงรอยละ 0.33 (โดยไมรวมการตั้งสํารองคาเผื่อหน้ีสูญ และ
การตั้งดอยคาตางๆรวม 826.65 ลานบาท) เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2549 มาจากตนทุนการพิมพลดลงรอยละ 
17  จากนโยบายบริหารดานการผลิตมีผลทําใหสามารถควบคุมปริมาณการใชกระดาษลดลง  และจากการบริหารจัด
การดานการขนสงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลทําใหตนทุนในการขนสงลดลงรอยละ 2  ทั้งๆที่ สถานการณดานราคา
นํ้ามันในประเทศยังมีราคาจําหนายที่ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ  ในสวนของ คาใชจายสงเสริมการขายเพิ่มขึ้น รอย
ละ 7 เนื่องจากมีการจัด event ตางๆเพิ่มขึ้นเพื่อเพ่ิมรายได เชน งานครบรอบ 36 ปเนชั่น และงานแทนคุณแผนดิน 
เปนตน 

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

 

กลาวโดยสรุป  ผลการดําเนินงานสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 
และสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม จํานวน 107.23 ลานบาท หากรวมภาษีเงินได 57.81 ลานบาท (ไมรวมภาษีจากการขาย
เครื่องจักร 6.44 ลานบาท) สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม 46.43 ลานบาท การรับรูกําไรจากการขายเครื่องจักรสุทธิภาษี 
32.48 ลานบาท รายการตัดหนี้สูญ รายการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและบริษัทที่เกี่ยวของ และคาเผื่อสินคาลา
สมัย รวม 210.77 ลานบาท  การตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ รวม 615.88 ลานบาท และ 



เงินชดเชยใหพนักงานดวยเหตุออกจากงาน  6.33 ลานบาท   ผลประกอบการสําหรับป 2550 จะแสดงเปนขาดทุนสุทธิ  
797.51 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 154.22 ลานบาท 

อยางไรก็ตามกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับป 2550 เพ่ิมขึ้น 150.77 ลานบาท จาก 349.76 ลาน
บาทในป 2549 เปน 500.53 ลานบาทในป 2550 
ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอแจงวา จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศปรับปรุงมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง “งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย” ประกาศของสภาฯ ฉบับที่ 26/2549 
กําหนดใหบริษัทใหญที่มีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ไมจัดจําแนกเปนการลงทุนสําหรับ “การถือเพื่อขาย” 
บันทึกการลงทุนดังกลาวตามวิธีทุน หรือตามเกณฑการรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับใช) แทน
วิธีสวนไดเสียซ่ึงใชอยูในปจจุบัน 

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

 
 ผลกระทบในปตองบการเงินเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 
  2550  2549 
ขาดทุนสุทธิ     
วิธีสวนไดเสีย  (797.52)  (154.22) 

วิธีราคาทุน  (800.90)  (154.88) 

เพิ่มข้ึน  (3.38)  (0.66) 
กําไรตอหุนลดลง (บาท/หุน)  (0.02)  (0.004) 
  

 

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 และปจจัยพ้ืน
ฐานในการทําธุรกิจของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย  กรุป จํากัด (มหาชน) แตอยางใด 


