
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ  
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และของเฉพาะบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีaฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล              
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่าส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิจ านวน 35.25 ลา้นบาท และ 126.49 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทัมีขาดทุน
สุทธิจ านวน 62.86 ลา้นบาท และ 97.73 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูง
กว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 480.42 ล้านบาท และ 691.75 ล้านบาท ตามล าดับ และมีขาดทุนสะสมจ านวน 3,335.87   
ล้านบาท และ 3,607.03 ล้านบาท ตามล าดับ และบริษัทมีขาดทุนสะสมเกินทุนจ านวน 223.00 ล้านบาท ทั้ งน้ีเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่าวถึงในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 แสดงให้เห็นว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
(ศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8802 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 มกราคม 2564 
 



บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ (ไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  114,543           48,291         8,677                10,747           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 15 149,250           210,882        331,140            426,327         

รายไดค้า้งรับ 7, 15 55,395             59,097         17,451              14,629           

สินคา้คงเหลือ   37,438             437              241                   403                

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 10,361             19,183         359                   6,051             

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 60,374             63,324         32,915              35,837           

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 8 2,921               2,954           -                   -                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 430,282           404,168        390,783            493,994         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 1,350               1,300           250                   250                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                   21,092         -                   1,800             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                   -               421,216            319,839         

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 8 2,263               2,263           2,263                2,263             

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 18,716             28,292         17,930              21,233           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 238,378           175,519        72,142              72,264           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4 143,483           -               -                   -                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32,181             20,525         851                   1,209             

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบ

   กิจการโทรทศัน์ 319,139           337,172        -                   -                 

ค่าความนิยม 6 23,263             -               -                   -                 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 120,790           120,790        -                   -                 

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 219,144           224,703        77,908              93,449           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,075             13,233         5,472                5,290             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,129,782        944,889        598,032            517,597         

รวมสินทรัพย์ 1,560,064        1,349,057     988,815            1,011,591      

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ (ไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 191,819           191,115        191,819            191,115         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7 191,502           111,514        552,201            589,415         

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 7,281               23,089         2,448                6,440             

รายไดร้อตดับญัชี 20,109             22,901         18,941              22,901           

รายไดรั้บล่วงหน้า 7 41,383             21,710         45,642              11,301           

ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

   โทรทศัน์คา้งจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 49,899             49,899         -                   -                 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 4,350               17,400         -                   -                 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 14 16,770             -               -                   -                 
เงินกูย้มืระยะสั้น 7, 12 150,000           30,000         150,000            30,000           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 158,386           187,629        90,247              107,565         

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 70,823             76,757         30,208              30,432           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,378               10,994         1,030                2,733             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 910,700           743,008        1,082,536         991,902         

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 56,300             27,600         20,000              -                 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4, 14 131,682           -               -                   -                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,388               6,388           6,388                6,388             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 122,950           158,842        61,882              95,503           

เงินรับล่วงหน้าค่าโฆษณา 40,600             42,504         40,600              42,504           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 412                  568              412                   568                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 358,332           235,902        129,282            144,963         

รวมหนีสิ้น 1,269,032        978,910        1,211,818         1,136,865      

บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
4



งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ (ไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามัญจ านวน 5,025,608 พันหุ้น มูลค่า 0.53 บาท ต่อหุ้น) 2,663,572        2,663,572     2,663,572         2,663,572      

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

   (หุ้นสามัญจ านวน 4,067,971 พันหุ้น มูลค่า 0.53 บาท ต่อหุ้น) 2,156,024        2,156,024     2,156,024         2,156,024      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,169,752        1,169,752     1,169,752         1,169,752      

   ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 80,722             80,722         -                   -                 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

    จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 32,700             32,700         32,700              32,700           

    ขาดทุนสะสม (3,335,870)       (3,224,099)   (3,607,027)        (3,509,298)     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 25,548             25,548         25,548              25,548           

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ / (ขำดทุนสะสมเกินทุน) 128,876           240,647        (223,003)           (125,274)        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 162,156           129,500        -                   -                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / (ขำดทุนสะสมเกินทุน) 291,032           370,147        (223,003)           (125,274)        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,560,064        1,349,057     988,815            1,011,591      

(พันบาท)

บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 7 305,538             316,398           76,262             144,222           
รายไดจ้ากการลงทุน 67                     157                  9                     15                    
ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืน
   ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ -                    331,354           -                  -                  
ก าไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    -                  19,292             -                  
รายไดอ่ื้น 7 15,802              22,189             2,107               4,209               
รวมรำยได้ 321,407             670,098           97,670             148,446           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 7 234,038             292,159           28,371             96,994             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7 57,141              55,413             30,135             38,139             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7 57,006              109,057           23,007             83,305             
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (865)                  (478)                73,798             48,534             
รวมค่ำใช้จ่ำย 347,320             456,151           155,311           266,972           

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (25,913)             213,947           (57,641)           (118,526)         

ตน้ทุนทางการเงิน 7 (9,338)               (30,101)           (5,219)             (24,144)           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    (15,572)           -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (35,251)             168,274           (62,860)           (142,670)         

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (35,251)             168,274           (62,860)           (142,670)         

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (29,946)             174,934           (62,860)           (142,670)         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,305)               (6,660)             -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (35,251)             168,274           (62,860)           (142,670)         

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (29,946)             174,934           (62,860)           (142,670)         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,305)               (6,660)             -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (35,251)             168,274           (62,860)           (142,670)         

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) (0.007)               0.043               (0.015)             (0.035)             

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 7 636,364             614,309           175,672           179,464           
รายไดจ้ากการลงทุน 83                     333                  9                     15                    
ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืน
   ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ -                    331,354           -                  -                  
ก าไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    -                  19,292             -                  
รายไดอ่ื้น 7 31,015              48,273             5,214               11,610             
รวมรำยได้ 667,462             994,269           200,187           191,089           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 7 501,388             553,143           71,458             100,393           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7 117,391             106,428           58,461             38,187             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7 159,194             193,287           89,985             133,759           
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,503)               (1,579)             68,080             86,340             
รวมค่ำใช้จ่ำย 775,470             851,279           287,984           358,679           

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (108,008)           142,990           (87,797)           (167,590)         

ตน้ทุนทางการเงิน 7 (18,481)             (61,766)           (9,932)             (47,808)           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    (28,501)           -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (126,489)           52,723             (97,729)           (215,398)         

รายไดภ้าษีเงินได้ -                    (1,663)             -                  (1,663)             
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (126,489)           54,386             (97,729)           (213,735)         

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (126,489)           54,386             (97,729)           (213,735)         

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (111,278)           66,442             (97,729)           (213,735)         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (15,211)             (12,056)           -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (126,489)           54,386             (97,729)           (213,735)         

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (111,278)           66,442             (97,729)           (213,735)         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (15,211)             (12,056)           -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (126,489)           54,386             (97,729)           (213,735)         

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) (0.027)               0.016               (0.023)             (0.053)             

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว )

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุน รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ การเปล่ียนแปลง จากการ ประกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุน้ ทุนส ารอง เงินลงทุน ตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เผ่ือขาย สินทรัพย์ ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้ 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,156,024 1,169,752 80,722 32,700 (3,235,332) (4) 32,205 32,201 236,067 148,019 384,086 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร (ขาดทุน) -              -                  -                       -               66,442 -              -                 -                66,442 (12,056) 54,386 
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -                  -                       -               66,442 -              -                 -                66,442 (12,056) 54,386 

โอนไปขาดทุนสะสม -              -                  -                       -               6,653            -              (6,653)            (6,653)          -                          -                 -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 2,156,024 1,169,752 80,722 32,700 (3,162,237) (4) 25,552           25,548 302,509 135,963 438,472 

(พันบาท)

บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

ส่วนเกินทนุจาก ส่วนเกินทนุ รวมองค์ ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น การเปล่ียนแปลง จากการ ประกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนการถือหุ้น ทนุส ารอง เงินลงทนุ ตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ขาดทนุสะสม เผ่ือขาย สินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 2,156,024 1,169,752 80,722 32,700 (3,224,099) (4) 25,552 25,548 240,647 129,500 370,147 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -             -               -                     -              (493) -             -             -               (493) (195) (688)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 2,156,024 1,169,752 80,722 32,700 (3,224,592) (4) 25,552 25,548 240,154 129,305 369,459 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

   เพ่ิมทนุหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย 10 -             -               -                     -              -               -             -             -               -                         40,514           40,514         
   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยทางออ้มเพ่ิมข้ึน 6 -             -               -                     -              -               -             -             -               -                         7,548            7,548           
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -             -               -                     -              -               -             -             -               -                         48,062           48,062         

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทนุ -             -               -                     -              (111,278)       -             -             -               (111,278)                (15,211)         (126,489)      
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -             -               -                     -              (111,278)       -             -             -               (111,278)                (15,211)         (126,489)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563 2,156,024 1,169,752 80,722 32,700 (3,335,870) (4) 25,552 25,548 128,876 162,156 291,032 

บริษทั เนช่ัน มลัติมเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินทนุ รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง จากการตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย ขาดทนุสะสม เงินลงทนุเผ่ือขาย สินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,156,024 1,169,752 32,700 (3,138,797) (4) 32,205 32,201 251,880 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทนุ -                     -                  -                (213,735) -                        -                  -                      (213,735)
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                     -                  -                (213,735) -                        -                  -                      (213,735)

โอนไปขาดทนุสะสม -                     -                  -                6,653                -                        (6,653)             (6,653)                 -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2562 2,156,024 1,169,752 32,700 (3,345,879) (4) 25,552            25,548 38,145 

บริษทั เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินทนุ รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง จากการตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย ขาดทนุสะสม เงินลงทนุเผ่ือขาย สินทรัพย์ ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 2,156,024 1,169,752 32,700 (3,509,298) (4) 25,552 25,548 (125,274)

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทนุ -                      -                   -                 (97,729)             -                         -                   -                       (97,729)                
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                   -                 (97,729)             -                         -                   -                       (97,729)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 2,156,024 1,169,752 32,700 (3,607,027) (4) 25,552             25,548 (223,003)

บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (126,489) 54,386 (97,729) (213,735)

ปรับรายการท่ีกระทบขาดทุนเป็นเงินสดจ่าย

รายไดภ้าษีเงินได้ -               (1,663) -               (1,663)

ตน้ทุนทางการเงิน 18,481 61,766 9,932 47,808 

คา่เส่ือมราคา 33,661 24,938 4,293 5,459 

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 4,264 4,729 449 1,430 

คา่ตดัจ าหน่ายใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 18,033 38,464 -                      -

กลบัรายการคา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยั -               (2,126) -                      -

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,371 45,475 3,517 26,890 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี (161) (301) -                      -

ก าไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -               -               (19,292)               -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ -               28,501 -                      -

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

   (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) (1,488) (184) 69,095 86,713 

กลบัรายการคา่เผ่ือสินคา้รับคืน -               (1,843) -                      -

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมลูคา่สินคา้และสินทรัพยอ่ื์น (330) (2,913) -               (122)             

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,926) (1,911) (1,507) (1,909)

ส่วนต่างคา่ชดเชยจากการคืนใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ -               (331,354) -               -               

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 759 5 106              -               

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,083) (415) -               (22)               

ดอกเบ้ียรับ (83) (333)             (9)                 (15)               

(47,991)        (84,779) (31,145)        (49,166)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

2563 2562 2563 2562

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 88,296 41,571 2,928 (18,867)
รายไดค้า้งรับ 4,366 (17,919) 20,342 (17,360)
สินคา้คงเหลือ (11,440) 6,304 163 461 
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 18,777 8,501 8,613 3,120 
เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ (50)               (250)             -               (250)             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,686 (1,559) (183) 954 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,589 28,330 (52,903) 29,479 
รายไดร้อตดับญัชีและรายไดรั้บล่วงหนา้ 15,647 (10,242) 30,380 24,377 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (39,827) (23,130) (17,318) (6,211)
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (9,668) (17,971) (1,926) (3,235)
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (46,716) (827) (28,174)                   -
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (2,061) (2,998) (2,061) (2,998)
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการด าเนินงาน (25,392)        (74,969) (71,284)        (39,696)
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (14,728)        (22,676) (4,882)          (6,782)
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายไดรั้บคืน 20,424         31,363         20,424         22,042         
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (19,696)        (66,282) (55,742)        (24,436)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21,092         -               21,092         -               
เงินลงทุนชัว่คราว 33                (2,204)          -               
เงินสดรับสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ยทางออ้ม 21,927         -               -               -               
เงินสดจ่ายจากการซ้ือธุรกิจ (25,000)        -               -               -               
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -               -               (101,377)      -               
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 146,361 206,301 -               -               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (146,200) (206,000) -               -               
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9,875 290,487 2,595           287,485       
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซ้ือขายอาคารและอุปกรณ์ 5,028 (11,972) 3,120 (3,833)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ -               (3,840) -               -               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (93,990) -               (2,734)          -               

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

2563 2562 2563 2562

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (5,916) (1,820)          (470)             (13)               
ดอกเบ้ียรับ 83 366 9                  15                
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (66,707)        271,318 (77,765)        283,654 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 40,514         -               -               -               

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 704 (35,593) 704 (35,593)

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้น (55,000)        (70,000)        (55,000)        (70,000)        

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 175,000       -               175,000       -               

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (11,586)        -               -               -               

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,350)          (118,033)      -               (118,033)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20,000         -               20,000         -               
ดอกเบ้ียจ่าย (12,627) (48,537) (9,267) (42,566)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน 152,655       (272,163)      131,437       (266,192)      

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 66,252         (67,127) (2,070)          (6,974)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 48,291         168,895 10,747         24,120 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 114,543       101,768 8,677           17,146 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 7,280 873 2,448           13,788 
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -               -               -               2,516           

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย 49,899 322,235 -               -               

การแลกเปล่ียนบริการดว้ยสินทรัพย์ -               1,647 -               -               

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 การใชเ้กณฑใ์นการด าเนินงานต่อเน่ือง 
3 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6 การซ้ือธุรกิจ 
7 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8 เงินลงทุนอ่ืน 
9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
12 หน้ีส้ินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
14 สัญญาเช่า 
15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
16 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
19 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
20 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 
 
1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ์และส่ิงพิมพ ์ให้บริการโฆษณาและขอ้มูลข่าวสาร 
ผ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์
ส่ิงพิมพดิ์จิตอล และส่ือโฆษณา ผลิตรายการโทรทศัน์ ให้บริการโฆษณาและขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือโทรทศัน์และส่ือ
รูปแบบใหม่ จดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและผลิตภณัฑอ่ื์น  

 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษทัมีการประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 
จึงไดยุ้ติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ ์ “คมชดัลึก” เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการให้บริการ
โฆษณาและขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือดิจิตอลและส่ือรูปแบบใหม่ของบริษทัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “คมชดัลึก” ยงัคง
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 

2 กำรใช้เกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 35.25 ลา้นบาท 
และ 126.49 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทัมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 62.86 ลา้นบาท และ 97.73 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(2562: กลุ่มบริษัทมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 168.27 ล้ำนบำท และ 54.39 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ท้ังนีห้ำกไม่รวมกำรรับรู้
ส่วนต่ำงค่ำชดเชยจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์จ ำนวน 331.35 ล้ำนบำท 
กลุ่มบริษัทจะมีขำดทุนสุทธิ จ ำนวน 163.08 ล้ำนบำท และ 276.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และบริษัทมีขำดทุนสุทธิ 
จ ำนวน 142.67 ล้ำนบำท และ 213.74 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) และ ณ วนัเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัทมีหน้ีสิน
หมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 480.42 ลา้นบาท และ 691.75 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวำคม 
2562: 338.84 ล้ำนบำท และ 497.91 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) และมีขาดทุนสะสมจ านวน 3,335.87 ล้านบาท และ 
3,607.03 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวำคม 2562: 3,224.10 ล้ำนบำท และ 3,509.30 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) และบริษทั
มีขาดทุนสะสมเกินทุนจ านวน 223.00 ลา้นบาท (31 ธันวำคม 2562: 125.27 ล้ำนบำท) นอกจากน้ี ปัจจยัภายนอกจาก
สถานการณ์ในปัจจุบันต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้ งน้ี 
สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้
นโยบายและวิธีการเพื่อจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และสถานการณ์อ่ืนๆ เช่น กลุ่มบริษทัไดท้ าแผนการลด
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ซ่ึงท าให้สามารถปรับปรุงฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของ
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กลุ่มบริษทัและบริษทั รวมถึง การลดอตัราดอกเบ้ียจ่าย การจดัตารางการจ่ายช าระหน้ีใหม่ท่ีผ่อนปรนมากขึ้น ท าให้
กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท
และบริษทั โดยมีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นด าเนินการในธุรกิจหลกัท่ีกลุ่มบริษทัมีความรู้และความเช่ียวชาญอย่างแทจ้ริง 
กล่าวคือ ส่ือส่ิงพิมพ ์การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ดา้นหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ การผลิตเน้ือหา
รายการ (Contents) และส่ือรูปแบบใหม่ (New Media) รวมไปถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและ
เสริมกบัธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และสามารถระดมก าลงัทรัพยากรภายใน
กลุ่มบริษทัในด้านต่างๆ ให้กับรายการข่าวสารท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็มท่ีสอดคล้องกับนโยบายการด าเนินธุรกิจหลกั    
กลุ่มบริษทัมีการปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข่าวและรายการในส่ือต่างๆ ของกลุ่มบริษทัเพื่อเพิ่มรายไดค้่าโฆษณา 
พฒันาบุคคลากรใหมี้ทกัษะการท างานรอบดา้น ปรับปรุงอุปกรณ์ดา้นเทคนิค การขยายสตูดิโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตรายการมากขึ้น ปรับผงัรายการโทรทศัน์ให้มีความโดดเด่น ปรับเปล่ียนรูปแบบของรายการเพื่อเพิ่ม
จ านวนผูช้มรายการและปรับปรุงรูปแบบการใหเ้ช่าเวลาออกอากาศส าหรับลูกคา้ทุกกลุ่มเป้าหมายใหมี้ประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตลอดจนมีแผนในการเพิ่มรายไดโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รวมถึงการ
ขยายส่วนงานดิจิตอล โดยการน าข่าวสารของกลุ่มบริษทัมาพฒันาเป็นบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ 
เผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือรูปแบบใหม่ทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความนิยมของผูบ้ริโภคจนน าสู่การเพิ่มรายไดแ้ละเพิ่มช่องทางการหารายไดใ้นรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจดักิจกรรม
สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการขยายธุรกิจดา้นโฮมชอ้ปป้ิง เพื่อช่วยกระจายความ
เส่ียงของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัซ่ึงมาจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือโทรทศัน์ และ
สร้างโอกาสในการเพิ่มรายไดแ้ละส่งเสริมให้กลุ่มบริษทัมีศกัยภาพในการสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพส าหรับ
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัในระยะยาว อีกทั้งผลในเชิงบวกจากการบรรเทาผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ
กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  
 

กลุ่มบริษทัจะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจหลกัอนัประกอบดว้ยธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ส่ือรูปแบบใหม่ และ
การขยายสู่ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง รวมถึงกลุ่มบริษทัมีแผนในการปรับโครงสร้างทางการเงิน การหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความแขง็แกร่งทางการเงิน เช่น การระดมทุน และการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินท่ีมีตน้ทุน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัสภาวะตลาด เป็นตน้ 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการจดัท างบการเงินตามขอ้สมมติทางบญัชีท่ีวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองต่อไปมีความเหมาะสม ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวมรายการ
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและ
บริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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เกณฑ์กำรขึน้เคร่ืองหมำย “C” (Caution) 
 
เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) ไดป้ระกาศขึ้นเคร่ืองหมาย “C” (Caution) 
ให้หลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ทุนช าระแลว้ ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่แผนการแกไ้ขเหตุดงักล่าวแลว้ 

 
3 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 19 
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(ข) กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญั
ใหม่ท่ีใช้ในการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีได้อธิบายไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 4 

 
4 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม 

 
 

ขาดทุนสะสม 
 ส่วนของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 หมำยเหตุ (พันบำท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  (3,224,099)  129,500 
เพิ่มขึ้น/ลดลง เน่ืองจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16  ข (493)  (195) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  (3,224,592)  129,305 

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ในปี 2562  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและสินทรัพย์ท่ีเกิดจำกสัญญำ  
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษัทประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ 
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมี
สาระส าคญั 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทน 
ท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าว
เปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า 
 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน 
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทนุทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม  

 (พันบำท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 154,829 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (155,517) 
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น 493 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 195 
  

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบำท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 741,098  20,036 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่า 
   ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (14,950) 

 
 (11,909) 

ไม่เขา้เง่ือนไขเน่ืองจากเป็นสัญญาบริการ (534,708)  (8,127) 
 191,440  - 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  155,517  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 155,517  - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.00  - 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์
และอ่ืนๆ  

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 

ในช่วงตน้ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิด
สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผล
กระทบอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยท าให้ยอดรายได้ลดลงอย่างมีนัยส าคญั ผูบ้ริหารมีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อแกปั้ญหาจากสถานการณ์ดงักล่าวเพื่อลดผลกระทบตอ่สินทรัพยแ์ละการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั โดยการปรับโครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้มพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ปัจจุบนั รวมทั้งการปรับขั้นตอนการด าเนินงาน การปรับลดค่าใชจ่้ายและ
ทางเลือกอ่ืนๆ 

 
6 กำรซ้ือธุรกิจ 

 
 กำรซ้ือบริษัทย่อยทำงอ้อม   
 
 บริษัท แฮปป้ี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
  

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั แฮปป้ี โปรดกัส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภคและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ โดยบริษทัย่อยทางออ้ม
เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัจ านวน 15 ลา้นบาท มีผลท าให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50  

  
ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทั แฮปป้ี โปรดกัส์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด มีรายได้จ านวน 202.50 ล้านบาท และมีขาดทุนจ านวน 15.82 ล้านบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

 
สินทรัพย์ท่ีได้มำและหนีสิ้นท่ีรับมำ 

   มูลค่ำยุติธรรม 
   (พันบำท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   33,797 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   9,178 
สินคา้คงเหลือ   25,230 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   6,832 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์   5,286 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   2,067 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   260 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   (56,779) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   (10,471) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (1,238) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   (892) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้   13,270 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (6,635) 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ   8,365 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้   15,000 

    
   (พันบำท) 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ยทางออ้ม   33,797 
เงินสดจ่าย   (15,000) 

กระแสเงินสดรับสุทธิจำกกำรซ้ือบริษัทย่อยทำงอ้อม   18,797 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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บริษัท อะรำวด์ เดอะเวิลด์ จ ำกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั อะราวด ์เดอะเวิลด ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการน าเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทัย่อยทางออ้มเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
ออกใหม่ของบริษทัจ านวน 2.45 ลา้นบาท มีผลท าให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49  
 
ในระหวา่งงวดนบัตั้งแต่วนัท่ี  13  กุมภาพนัธ์  2563  ถึงวนัท่ี  30  มิถุนายน  2563  บริษทั  อะราวด ์ เดอะเวิลด ์จ ากดั 
มีรายไดจ้ านวน 15.63 ลา้นบาท และมีขาดทุนจ านวน 2.86 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดจ้ านวน 17.14 
ลา้นบาท และมีขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 4.80 ลา้นบาท 

 
ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มำและหนีสิ้นท่ีรับมำ 
   มูลค่ำยุติธรรม 
   (พันบำท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   5,580 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   16,662 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   174 
อุปกรณ์   591 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   43 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   588 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   (21,598) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   (113) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (137) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้   1,790 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (913) 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ   1,573 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้   2,450 

    



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

 

25 

   มูลค่ำยุติธรรม 
   (พันบำท) 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ยทางออ้ม   5,580 
เงินสดจ่าย   (2,450) 

กระแสเงินสดรับสุทธิจำกกำรซ้ือบริษัทย่อยทำงอ้อม   3,130 

 
 กำรซ้ือธุรกิจขอบสนำม   
 

ณ วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 บริษทั เนชัน่ ดิจิทลั คอนเทนท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือสิทธิในการใช้
ช่ือทางการคา้ (Trade Name) “ขอบสนาม” และทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งของส่วนงานธุรกิจขอบสนามจ านวน 25 ลา้น
บาท จากบริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ี  26 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี  30  มิถุนายน  2563  ธุรกิจขอบสนามมีรายไดจ้ านวน 4.90 
ลา้นบาท และมีก าไรจ านวน 0.71 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหาร
คาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดจ้ านวน 7.46 ลา้นบาท และมีก าไร
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 0.83 ลา้นบาท 

 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

 

สินทรัพย์ท่ีได้มำและหนีสิ้นท่ีรับมำ 
 

   มูลค่ำยุติธรรม 
   (พันบำท) 
อุปกรณ์   900 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   11,001 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   (226) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้   11,675 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ   13,325 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้   25,000 

    
   (พันบำท) 

เงินสดท่ีจ่าย    25,000 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ผูบ้ริหารต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือ  
ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่าหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งปรับยอ้นหลงัประมาณ
การท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของมูลค่าเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ี
มีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจอาจถูกปรับปรุงใหม่ 
 
การมีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อยทางออ้มท่ีซ้ือมาทั้ง 2 บริษทั และธุรกิจขอบสนาม จะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถ
ขยายช่องทางการด าเนินงานไดม้ากขึ้น 
 
ค่ำควำมนิยม 
 
ค่าความนิยมส่วนใหญ่มาจากการร่วมมือกนัซ่ึงคาดวา่จะส าเร็จ จากการรวมธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีไม่มีค่าความ
นิยมท่ีคาดวา่จะน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
 

7 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทำงอ้อม        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  -  21,149  31,218 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ -  -  1,313  1,703 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  -  7,624 
รายไดอ่ื้น -  -  462  181 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  1,188  38 
        

บริษัทร่วม        
รายไดอ่ื้น -  320  -  320 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  86  -  - 
        



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 9,216  8,589  2,369  - 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2,039  -  1,005  - 
รายไดอ่ื้น 262  -  241  - 
ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองหมายการคา้ 25,000  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,549  9,491  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 348  547  348  547 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   เงินเดือนและค่าแรง 11,178  18,807  4,794  11,340 
   โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 189  847  97  554 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 11,367  19,654  4,891  11,894 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทำงอ้อม        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  -  53,346  61,206 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ -  -  2,228  2,144 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  -  9,163 
รายไดอ่ื้น -  -  1,232  181 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  1,332  38 
        

บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  179  -  179 
รายไดอ่ื้น -  337  -  320 
ขายอุปกรณ์ -  9  -  9 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  107  -  - 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 21,397  13,911  8,028  - 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2,621  -  1,113  - 
รายไดอ่ื้น 862  -  841  - 
ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองหมายการคา้ 25,000  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 17,817  16,742  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 348  2,598  348  2,598 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   เงินเดือนและค่าแรง 31,116  35,077  15,315  17,190 
   โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 980  1,504  626  736 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 32,096  36,581  15,941  17,926 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบำท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  556,654  539,043 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,135  8,323  4,104  - 
 8,135  8,323  560,758  539,043 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
(652) 

  
- 

  
(283,929) 

  
(215,695) 

สุทธ ิ 7,483  8,323  276,829  323,348 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
    (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ)  
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
 

652 

  
 

- 

  
 

44,666 

 

5,791 

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 652  (416)  68,234  27,669 
 

รายได้ค้างรับ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบำท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  2,038  24,514 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,697  10,671  2,823  2,121 
 3,697  10,671  4,861  26,635 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(22,500) 

สุทธ ิ 3,697  10,671  4,861  4,135 
    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบำท) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
    (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ)  
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  (22,500)  - 
    

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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ลูกหน้ีอื่น  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบำท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม -        -  292,012  278,067 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200  8,544  174  5,061 
 200  8,544  292,186  283,128 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
(69) 

  
      - 

  
(288,397) 

  
(260,819) 

สุทธ ิ 131  8,544  3,789  22,309 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบำท) 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
    (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ)  
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
 

69 

  
 

      - 

  
 
29,948 

  
 
43,190 

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 69  (160)  27,578  59,399 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัประเมินค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยประเมินจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ี และพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บหรือจ่ายในอนาคตจากยอด
สุทธิของยอดลูกหน้ีดงักล่าวจากยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
เจ้าหนี้การค้า  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม -        -  450,384  516,596 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,549  8,022  5,173  5,075 
รวม 9,549  8,022  455,557  521,671 

    



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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เจ้าหนี้อื่น  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม -        -  15,943  17,555 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,442  3,431  105  415 
รวม 1,442  3,431  16,048  17,970 

 

รายได้รับล่วงหน้า  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม -        -  21,620        - 
รวม -        -  21,620        - 

    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม -        -  2,774  3,560 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,446  3,457  1,191  957 
รวม 1,446  3,457  3,965  4,517 

 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบำท) 
ผูถื้อหุน้ -  6.00  -  50,000  (5,000)  45,000 
รวม     -      45,000 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

 

32 

8 เงินลงทุนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 2,921  2,954  -  - 

        
เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 3  3  3  3 
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 2,260  2,260  2,260  2,260 
 2,263  2,263  2,263  2,263 
        

รวม 5,184  5,217  2,263  2,263 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความ
ตอ้งการตลาด มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 

ตราสารทุนและตราสารหน้ี 
  ที่อยู่ในความต้องการตลาด  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562  ซ้ือ  ขาย  

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

2563 
  (พันบำท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว         

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้  -  146,200  (146,200)  - 

         
 

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
  สัดส่วน     มูลค่าตาม  เงินปันผลรับส าหรับงวด 

บริษทัร่วม       ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ) (พันบำท) 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  
อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั ตวัแทนขายโฆษณา - 45.00 -  4,000  -  1,800  -  21,092  -  - 

        -  1,800  -  21,092  -  - 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

 

 34 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับงวด 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ) (พันบำท) 

บริษทั โยมิอริู-เนชัน่  
อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วิส จ ากดั ตวัแทนขายโฆษณา - 45.00 -  4,000  -  1,800  -  -  -  1,800  -  - 

        -  1,800  -  -  -  1,800  -  - 
 

บริษทัร่วมดงักล่าวด าเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 ต่อมา บริษทัไดรั้บเงิน
ค่าส่วนแบ่งจากการเลิกกิจการจ านวน 21.09 ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 19.29 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2563 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

การลงทุนเพิม่ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)) 
เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
ออกใหม่ของบริษทั แฮปป้ี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด จ านวน 15 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ซ่ึงบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแ์ล้ว
เสร็จเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563  
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)) 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจ านวน 267,718,405 หุ้น  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท ซ่ึงบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัดังกล่าว จ านวน 191,276,537 หุ้น ตามสัดส่วน 
การถือหุน้เดิม เป็นจ านวน 101.38 ลา้นบาท ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2563 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)) 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ใน
บริษัท อะราวด์ เดอะเวิลด์ จ ากัด จ านวน 2.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ทั้ งน้ี 
กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

            เงินปันผลรับส าหรับงวด 

 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 

มิถุนายน 
31

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 30 

มิถุนายน 
  2563 2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พันบำท) 
บริษัทย่อยทางตรง                       
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง 
   คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
   (มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทศัน์ และ
ให้บริการโฆษณาผา่นส่ือ
โทรทศัน์และส่ือรูปแบบใหม ่ 71.45 71.45  803,155 535,437  1,090,966  989,589  (695,000)  (695,000)  395,966  294,589       -       - 

บริษทั สเวน คอร์ปอเรชัน่ 
    จ ากดั  
 

ผลิตและจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพ ์
ส่ิงพิมพดิ์จิตอลมีเดียและ 
ส่ือโฆษณา 99.99 99.99  50,000 50,000  50,000  50,000  (50,000)  (50,000)       -       -       -       - 

บริษทั คมชดัลกึ มีเดีย  
   จ ากดั 

ผลิตและจดัจ าหน่าย
หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ์
ดิจิตอลมีเดียและส่ือโฆษณา 99.99 99.99  25,000 25,000  99,990  99,990  (99,990)  (99,990)       -       -       -       - 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  
   จ ากดั 

ผลิตและจดัจ าหน่าย
หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ์
ดิจิตอลมีเดียและส่ือโฆษณา 99.99 99.99  25,000 25,000  25,000  25,000       -       -  25,000  25,000       -       - 

บริษทั เนชัน่ ดิจิทลั  
   คอนเทนท ์จ ากดั  

ผลิตเน้ือหา และให้บริการ
โฆษณาผา่นส่ือรูปแบบใหม่ 99.99 99.99  1,500,000 1,500,000  1,499,000  1,499,000  (1,499,000)  (1,499,000)       -       -       -       - 

บริษทั สปริงนิวส์ จ ากดั ให้บริการดา้นโฆษณาผา่น 
ส่ือดิจิตอล 99.99 99.99  250 250  250  250       -       -  250  250       -       - 

รวม        2,765,206  2,663,829  (2,343,990)  (2,343,990)  421,216  319,839       -       - 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
            เงินปันผลรับส าหรับงวด 

 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 

มิถุนายน 
31

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 30 

มิถุนายน 
  2563 2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พันบำท) 

บริษัทย่อยทางอ้อม                       
ถือหุ้นผ่ำนทำงบริษัท เนช่ัน 
บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด (มหำชน) 

 

                     
บริษทั เอน็บีซี เน็กซ ์วิชัน่ 
จ ากดั 

ผลิตรายการโทรทศัน์และ 
   ให้บริการโฆษณาผ่านส่ือ 
   โทรทศัน ์ - -  800,000 800,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

                       
ถือหุ้นผ่ำนทำงบริษัท เอน็บีซี 
เนก็ซ์ วิช่ัน จ ำกัด 

 
                     

บริษทั แฮปป้ี โปรดกัส์ 
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 

จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
- -  10,000      -  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั อะราวด์ 
   เดอะเวิลด ์จ ากดั 

บริการน าเท่ียว 
- -  5,000      -  -  -  -  -  -  -  -  - 

                       

ถือหุ้นผ่ำนทำงบริษัท 
กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ำกัด 

 
                     

บริษทั แนท บิสสิเนส     
คอนเน็คท ์จ ากดั 

 

ให้บริการแอพพลิเคชัน่
เก่ียวกบัการเงินและ 
การลงทุน - -  25,000 25,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทัยอ่ยทางตรงและบริษทัยอ่ยทางออ้มทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้ นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ยกเวน้บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีราคาปิดอยู่ท่ี 0.72 บาท (31 ธันวำคม 2562: 0.48 บำท) มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเท่ากบั 413.16 ลา้นบาท (31 ธันวำคม 2562: 183.63 ล้ำนบำท)  
 

กำรค ำ้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ าเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัย่อย
ทางออ้มไปจ าน าเพื่อเป็นหลักทรัพยค์  ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบัน
การเงิน และเงินกูร้ะยะสั้นกบับุคคลและบริษทัแห่งหน่ึง ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัยอ่ย 
 

จ านวนหุน้ 
 ราคาทุน - 

สุทธิ 
  
จ านวนหุน้ 

 ราคาทุน - 
สุทธิ 

 (พันหุ้น)  (พันบำท)  (พันหุ้น)  (พันบำท) 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   
  (มหาชน) 

 
536,094 

  
369,926 

  
382,553 

  
294,589 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ ์วิชัน่ จ ากดั   80,000  -  80,000  - 
รวม 616,094  369,926  462,553  294,589 

 
 

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 
สินทรัพยท่ี์
ไดม้าจากการ
ซ้ือธุรกิจ 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบำท) 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 65,005  1,944  106  -  106 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 55,075  307  660  -  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 2,809  4,526  43  151  40 

ยานพาหนะ 1,950  -  3,052  -  1,572 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้าง 
และติดตั้ง 68,740 

 
-  112,106  5,030  - 

รวม 193,579  6,777  115,967  5,181  1,718 

 
12 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอขายตรา
สารหน้ีระยะสั้นในรูปแบบของตัว๋แลกเงิน (Bill of exchange) และ/หรือการขอรับเงินกูย้มืภายใตว้งเงิน 100 ลา้นบาท 
พร้อมหลกัทรัพย์ค ้ าประกัน (ถ้ามี) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส ารองเพิ่มเติม โดยเสนอขายกับผูล้งทุนสถาบันใน
ประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือกฎระเบียบอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง  

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะสั้นกบับริษทัแห่งหน่ึงและ
บุคคลหลายสัญญาเป็นจ านวนรวม 150 ลา้นบาท (รวมเงินกูย้มืจากมติการประชุมคณะกรรมการของบริษทัท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 จ านวน 70 ลา้นบาท) โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินภายในเดือน
กุมภาพนัธ์และพฤษภาคม 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.0 ต่อปี ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ทั้งน้ีใน
กรณีท่ีบริษทัประสงคจ์ะเล่ือนก าหนดวนัช าระคืนเงินกูอ้อกไป ให้บริษทัส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อักษรไปยงั
ผูใ้หกู้ล่้วงหนา้ภายใน 15 วนั ก่อนครบก าหนดวนัช าระคืนเงินกู ้ในกรณีเช่นวา่น้ี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะแกไ้ขขอ้ตกลง
ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีใหส้อดคลอ้งกบัวนัช าระคืนเงินกูท่ี้คู่สัญญาตกลงกนัเล่ือนออกไป  

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
มูลค่ำตำมบัญชี        
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  53,480  53,480  53,480  53,480 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 369,926  294,589  369,926  294,589 
รวม 423,406  348,069  423,406  348,069 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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13 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
   

 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส่ิงพมิพ์และโฆษณำ  
ส่ือกระจำยภำพและเสียง 

และส่ือสมัยใหม่  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  อ่ืน ๆ  รวม 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 62,938  140,459  133,524  175,939  104,601  -  4,475  -  305,538  316,398 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 9,870  27,057  54,384  5,281  -  -  -  -  64,254  32,338 
รายไดอ้ื่น 4,532  4,268  10,649  18,078  685  -  3  -  15,869  22,346 
รวมรำยได้ 77,340  171,784  198,557  199,298  105,286  -  4,478  -  385,661  371,082 

                    
การจ าแนกรายได้                    
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก                    
ค่าโฆษณา 47,740  102,584  132,811  168,555  -  -  -  -  180,551  271,139 
ขายหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์ 12,748  36,797  -  -  -  -  -  -  12,748  36,797 
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ -  -  -  -  102,359  -  4,459  -  106,818      - 
อื่นๆ 2,450  1,078  713  7,384  2,242  -  16  -  5,421  8,462 
รวมรำยได้ 62,938  140,459  133,524  175,939  104,601  -  4,475  -  305,538  316,398 

                    



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส่ิงพมิพ์และโฆษณำ  
ส่ือกระจำยภำพและเสียง 

และส่ือสมัยใหม่  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  อ่ืน ๆ  รวม 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 49,955  118,034  80,402  152,245  104,601     -  4,469     -  239,427  270,279 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 12,983  22,425  53,122  23,694  -     -  6     -  66,111  46,119 
รวม 62,938  140,459  133,524  175,939  104,601     -  4,475     -  305,538  316,398 

                    

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอื่นท่ีมีสาระส าคญั                    

   ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้                    

   ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ -  -          -  331,354  -  -      -    -      -  331,354 

                    

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน                    

   ก่อนหกัภาษีเงินได ้ (31,703)  (100,188)  (12,924)  284,034  16,856     -  (7,480)     -  (35,251)  183,846 

                    



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส่ิงพมิพ์และโฆษณำ  
ส่ือกระจำยภำพและเสียง 

และส่ือสมัยใหม่  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  อ่ืน ๆ  รวม 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 146,705  269,759  273,002  344,550  201,023  -  15,634  -  636,364  614,309 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 29,551  95,381  103,541  15,024  221  -  -  -  133,313  110,405 
รายไดอ้ื่น 10,556  12,543  19,274  36,063  1,254  -  14  -  31,098  48,606 
รวมรำยได้ 186,812  377,683  395,817  395,637  202,498  -  15,648  -  800,775  773,320 

                    
การจ าแนกรายได้                    
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก                    
ค่าโฆษณา 105,004  194,681  271,996  332,361  -  -  -  -  377,000  527,042 
ขายหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์ 36,319  72,647  -  -  -  -  -  -  36,319  72,647 
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ -  -  -  -  189,032  -  4,459  -  193,491      - 
อื่นๆ 5,382  2,431  1,006  12,189  11,991  -  11,175  -  29,554  14,620 
รวมรำยได้ 146,705  269,759  273,002  344,550  201,023  -  15,634  -  636,364  614,309 

                    



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส่ิงพมิพ์และโฆษณำ  
ส่ือกระจำยภำพและเสียง 

และส่ือสมัยใหม่  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  อ่ืน ๆ  รวม 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 125,761  231,982  160,154  298,844  199,817     -  4,555     -  490,287  530,826 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 20,944  37,777  112,848  45,706  1,206     -  11,079     -  146,077  83,483 
รวม 146,705  269,759  273,002  344,550  201,023     -  15,634     -  636,364  614,309 

                    

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอื่นท่ีมีสาระส าคญั                    

   ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้                    

   ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ -  -      -  331,354  -     -      -    -       -  331,354 
                    

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน                    

   ก่อนหกัภาษีเงินได ้ (107,998)  (161,163)  (32,934)  242,387  29,918     -  (15,475)     -  (126,489)  81,224 
                    

สินทรัพย์ส่วนงำน                    

   ณ วันที่ 30 มิถุนำยน /31 ธันวำคม 336,059  446,868  1,112,597  893,088  76,373     -  35,035  9,101  1,560,064  1,349,057 
                    

หนีสิ้นส่วนงำน                    

   ณ วันที่ 30 มิถุนำยน /31 ธันวำคม 769,235  641,463  426,225  334,435  60,227     -  13,345  3,012  1,269,032  978,910 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส่ิงพมิพ์และโฆษณำ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2563  2562 
  (พันบำท) 
การจ าแนกรายได้     
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก     
ค่าโฆษณา  40,503  100,107 
ค่าบริการ  22,715  6,132 
ขายหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์  12,007  36,956 
อ่ืนๆ  1,037  1,027 
รวมรำยได้  76,262  144,222 
     

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  43,788  125,845 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  32,474  18,377 
รวม  76,262  144,222 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2563  2562 
  (พันบำท) 
การจ าแนกรายได้     
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก     
ค่าโฆษณา  88,410  109,869 
ค่าบริการ  57,151  31,577 
ขายหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์  27,884  36,991 
อ่ืนๆ  2,227  1,027 
รวมรำยได้  175,672  179,464 
     

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  103,095  160,127 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  72,577  19,337 
รวม  175,672  179,464 

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 

 

 กระทบยอดขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน 
 

  งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2563  2562 
  (พันบำท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน  (35,251)  183,846 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -  (15,572) 
ก ำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้  (35,251)  168,274 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2563  2562 
  (พันบำท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน  (126,489)  81,224 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -  (28,501) 
ก ำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้  (126,489)  52,723 

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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14 สัญญำเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบำท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563    

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  2,233  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น  3,611  1,578 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 1,663  519 

 
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 5.80 ลา้นบาท 
 

 งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบำท) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563    

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  4,521  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น  8,293  4,094 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 3,205  837 

 
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 11.59 ลา้นบาท 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหน้า ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดย
อา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดย
อา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและ
ประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563     ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบำท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ     60,889  652 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน     46,769  - 
   3 - 6 เดือน     4,223  2,158 
   6 - 12 เดือน     7,539  7,473 
   มากกวา่ 12 เดือน     24,858  24,858 
รวม     144,278  35,141 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (35,141)   

สุทธ ิ     109,137   

 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563     ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบำท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ     40,077  18,033 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน     37,158  22,559 
   3 - 6 เดือน     12,804  3,977 
   6 - 12 เดือน     32,989  13,226 
   มากกวา่ 12 เดือน     493,041  257,239 
รวม     616,069  315,034 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (315,034)   

สุทธ ิ     301,035   

 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร  
 (พันบำท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 108,539  54,881 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 52,261  29,543 
3 - 6 เดือน 5,561  24,864 
6 - 12 เดือน 6,449  13,151 
มากกวา่ 12 เดือน 28,746  503,371 

 201,556  625,810 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (37,188)  (251,125) 
สุทธ ิ 164,368  374,685 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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16 ภำระผูกพนักับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบำท) 

ภาระผูกพนัภายใต้สัญญาบริการ    
ภายใน 1 ปี 23,417  2,076 
1- 5 ปี 22,264  2,881 
รวม 45,681  4,957 

    
ภาระผูกพนัอื่นๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 78,343  22,630 

 
17 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 อดีตพนกังานบริษทัเป็นโจทกย์ื่นฟ้องบริษทัและกองทุนส ารองเล้ียงชีพต่อศาลแรงงานกลาง 
โดยเรียกให้บริษัทช าระเงินเป็นจ านวนประมาณ 47.8 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 ศาลมีค าพิพากษา 
ยกฟ้อง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษทัและกองทุนส ารองเล้ียงชีพช าระเงินดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 
ศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่รับวินิจฉัยค าอุทธรณ์ของโจทก์ และเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 โจทก์ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 บริษทัยืน่ค าคดัคา้นค าร้องขออนุญาตฎีกา ทั้งน้ีคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งท่ีการพิจารณา
ของศาลฎีกาว่าจะรับค าฟ้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกส ารองผลเสียหายจาก
คดีดงักล่าว 
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18 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ก) กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนของบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด”) เม่ือวนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง 
(“บริษทั แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ ากดั”) จ านวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของจ านวนหุ้น
ทั้ งหมดของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 8.75 ล้านบาท  
การจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวของบริษทัย่อยท าให้สัดส่วนการลงทุนลดลงจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 40  
ของหุ้นท่ีจ าหน่าย และส้ินสถานะการเป็นบริษทัย่อย โดยมีสถานะเป็นบริษทัร่วม ทั้งน้ี การจ าหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 
 

ข) กำรลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัย่อยมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
ลงทุนในธุรกิจกาแฟเป็นเงินลงทุนจ านวน 6 ลา้นบาท ในสัดส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ 40 โดยมีเง่ือนไข
ตามท่ีตกลงกนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัให้
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการลงทุนโดยบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด”) ตาม
สัดส่วนความเป็นเจา้ของเป็นร้อยละ 60 โดยมีเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั 
 
ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการของบริษทัรับทราบมติ
ของการประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 ให้บริษทัลงทุนในธุรกิจกาแฟในมูลค่าการ
ลงทุนจ านวน 4 ลา้นบาท ในสัดส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ 40 

 
ค) กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมและกำรท ำสัญญำกู้ยืมระยะส้ัน 

 

ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2563 ถึงวนัท่ีรายงาน บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมระยะสั้นกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลาย
สัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 148 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ถึงร้อยละ 12.00 ต่อปี   
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ง) กำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 
 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย มีมติในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 

- อนุมติัให้บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ้ือเคร่ืองหมายการคา้ “คมชดัลึก” จาก
บริษัท และซ้ือธุรกิจคมชัดลึกจากบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด”) มูลค่า 69.90  
ลา้นบาท และ 0.10 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 

โดยเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษทัและบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด ได้รับช าระเงินบางส่วนแลว้
จ านวน 40.82 ลา้นบาท และ 0.10 ลา้นบาท ตามล าดบั จากบริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) โดยส่วนท่ีเหลือดงักล่าว บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะท าการช าระ
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั  โดยรายการดงักล่าวจะรับรู้เป็นการซ้ือธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงส่วน
ต่างระหว่างสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้และส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ รับรู้ภายใต ้“ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ อยา่งไรก็ตาม รายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 

- อนุมติัให้บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั กรีน เน็ต 
1282 จ ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.998 ของทุนท่ีออกและช าระแล้ว จ านวน 164.40 ล้านบาทและ
ภาระหน้าท่ีในการช าระหน้ีคงคา้งพร้อมดอกเบ้ียตามหนังสือรับสภาพหน้ีของบริษทัดงักล่าวไม่เกิน 85.60 ลา้น
บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 250.00 ลา้นบาท  โดยเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดจ่้ายช าระเงินบางส่วนแลว้จ านวน 164.40 ลา้นบาท ทั้งน้ีรายการซ้ือขาย
ดงักล่าวยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเง่ือนไขของสัญญา 
         

- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 321.26 
ลา้นบาท จาก 803.16 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 803,155,214 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
เป็น 1,124.42 ลา้นบาท  (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,124,417,300 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 5 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 

 

ทั้งน้ีบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงักล่าวตามสัดส่วน 
การถือหุน้เดิม เป็นจ านวน 121.65 ลา้นบาท ในเดือนธนัวาคม 2563 
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จ) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเม่ือวันท่ี 3 ธันวำคม 2563 
 

คณะกรรมการของบริษทัย่อยมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จ ากดั”) 
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั อะราวด์ เดอะเวิลด์ จ ากัด จ านวน 24,500 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าว ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2.45 ลา้น
บาท ทั้งน้ี การจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 

 
19 มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมี
ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2563) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2563) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2563) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2563) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2563) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2563) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2563) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
   (ปรับปรุง 2563) 

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  
   (ปรับปรุง 2563) 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฎิบติัตามมาตราฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
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20 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2563 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน
ระหวา่งกาลปี 2563 มีดงัน้ี 

 

 2562 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

ก่อนการ
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

การจดั 
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัการจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนการ 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

การจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัการ 
จดัประเภท

ใหม่ 
 (พันบำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562            
สินทรัพย์หมุนเวียน            
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 139,973  (120,790)  19,183  -  -  - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน -  120,790  120,790  -  -  - 
   -      -   
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