
บริษทั เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และของเฉพาะบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ 
และนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล              
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัด 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้าพเจ้าขอใหส้ังเกตเรื่องดังต่อไปนี้  

1) หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 3 ซึ่งระบุว่าสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 57.82 ล้านบาท และ 138.79 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทมีกำไร
สุทธิจำนวน 282.24 ล้านบาท และ 294.04 ล้านบาท ตามลำดับ (ทั้งนี้หากไม่รวมการกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจำนวน 270.53 ล้านบาท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และการรับรู้กำไรจากการจำหน่าย
เครื่องหมายการค้าจำนวน 29.08 ล้านบาท และการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 270.84 ล้านบาท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจะมีกำไรสุทธิจำนวน 11.71 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 5.88
ล้านบาท ตามลำดับ) นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทและบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบจำนวน 117.82 ล้าน
บาท และ 18.74 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนรวมจำนวน 689.57 ล้านบาท และ 473.13 ล้านบาท ตามลำดับ และมีขาดทุนสะสมจำนวน 3,458.74 ล้านบาท
และ 3,299.46 ล้านบาท ตามลำดับ ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 3 ผู้บริหารของ
กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้งนี้
สถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 แสดงให้เห็นว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่องขึ้นอยู่กับ
ผลสำเร็จของแผนงานของผู้บริหารและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้กู้ยืมเงินและเจ้าหนี้

2) หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 4 และข้อ 5 ซึ่งระบุว่าในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยได้เข้าซื้อธุรกิจแห่งหนึ่งจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท ณ วันที่รายงานบริษัทย่อยอยู่
ระหว่างการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาท่ีระบุได้และหนี้สินที่รับมา
จากการซื้อธุรกิจ ในการจัดทำงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริษัทได้ประมาณการมูลค่าหนี้สินสุทธิและประมาณการส่วนเกินระหว่างราคาจ่ายซื้อและมูลค่าหนี้สินสุทธิ
ที่ได้มาและบันทึกในบัญชี “ค่าความนิยม” จำนวน 197.37 ล้านบาท  ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินสุทธิที่ได้มาและประมาณการ
ค่าความนิยมอาจมีการปรับปรุงเมื่อรายงานของผู้ประเมินอิสระแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องเหล่านี้ 

(ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8802 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
16 สิงหาคม 2564 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ได้ตรวจสอบ (ไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,706             184,885          9,072                16,899            

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 6 104,708           148,982          593,058            337,875          

รายได้ค้างรับ 5 47,337             35,947            25,926              19,213            

สินค้าคงเหลือ   18,493             22,375            181                   195                 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 9,499                9,716              -                    -                  

ภาษีซ้ือท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 54,702             54,664            28,226              30,531            

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 31,489             3,522              3 2 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 612                   612                 -                    -                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 308,546           460,703          656,466            404,715          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 1,400                1,350              650                   250                 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,990                3,489              -                    -                  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                   -                  543,868            542,868          

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือธุรกิจ 4, 5 - 164,404 -                    -                  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 16,742             17,332 16,742              17,332            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 209,438           222,615 74,215              72,683            

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 37,429             45,746 -                    -                  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 45,701             22,250 3,052                617                 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 282,975           300,909 -                    -                  

ค่าความนิยม 4, 5 219,062           21,690 -                    -                  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 120,790           120,790 -                    -                  

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 152,028           160,983 43,660              39,603            

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,261                2,261              2,261                2,261              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,638                9,887              5,102                5,384              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,100,454        1,093,706       689,550            680,998          

รวมสินทรัพย์ 1,409,000        1,554,409       1,346,016         1,085,713       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ได้ตรวจสอบ (ไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 8 193,974           193,463          193,974            193,463          

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 125,795           155,885          479,484            505,961          

เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 2,560                1,175              1,545                331                 

รายได้รอตัดบัญชี 12,317             14,420            11,472              13,535            

รายได้รับล่วงหน้า 5 25,863             17,591            22,748              22,067            
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทและบุคคล 5, 8 60,164             298,000          60,164              298,000          

ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

   โทรทัศน์ค้างจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 49,899             49,899            -                    -                  
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 8 17,400             33,050            -                    20,000            
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 8 337,500           -                  275,000            -                  
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 14,403             14,009            -                    -                  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5 80,113             152,838          51,886              97,522            

ภาษีขายท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 64,322             66,197            28,962              30,264            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,806             19,629            4,358                4,201              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 998,116           1,016,156       1,129,593         1,185,344       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 38,900             27,600            20,000              -                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8 18,866             26,218            -                    -                  

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6,388                6,388              6,388                6,388              

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 119,742           110,980          67,666              64,358            

เงินรับล่วงหน้าค่าโฆษณา 37,544             38,826            37,544              38,826            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 266                   273                 266                   273                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 221,706           210,285          131,864            109,845          

รวมหน้ีสิน 1,219,822        1,226,441       1,261,457         1,295,189       

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ได้ตรวจสอบ (ไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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 าระแล้ว

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,169,752        1,169,752       1,169,752         1,169,752       

   ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 80,722             80,722            -                    -                  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

    จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 32,700             32,700            32,700              32,700            

    ขาดทุนสะสม (3,458,742)       (3,358,874)      (3,299,463)        (3,593,498)      

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 25,546             25,546            25,546              25,546            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ / (ขำดทุนสะสมเกินทุน) 6,002                105,870          84,559              (209,476)         

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 183,176           222,098          -                    -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / (ขำดทุนสะสมเกินทุน) 189,178           327,968          84,559              (209,476)         

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,409,000        1,554,409       1,346,016         1,085,713       

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
5



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ 198,732          305,538          75,740            76,262            
รายไดดอกเบี้ย 30                   67                    6                      9                      
กําไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทรวม -                  -                  -                  19,292            
รายไดอื่น 20,110            15,802            124                 2,107              
รวมรายได 218,872          321,407          75,870            97,670            

คาใชจาย
ตนทุนขายและการใหบริการ 196,316          234,038          29,864            28,371            
คาใชจายในการขาย 23,351            57,141            14,199            30,135            
คาใชจายในการบรหิาร 45,976            57,006            12,275            23,007            
รวมคาใชจาย 265,643          348,185          56,338            81,513            

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (46,771)          (26,778)           19,532            16,157            
ตนทุนทางการเงิน (11,017)          (9,338)             (7,825)             (5,219)             
กลับรายการ (ผลขาดทุน) จากการดอยคาซึ่งเปนไปตาม TFRS 9 5 9                     865                  270,529          (73,798)           
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา (42)                  -                  -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (57,821)          (35,251)           282,236          (62,860)           
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (57,821)          (35,251)           282,236          (62,860)           

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
   สวนที่เปนของบรษิัทใหญ (33,888)          (29,946)           282,236          (62,860)           
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (23,933)          (5,305)             -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (57,821)          (35,251)           282,236          (62,860)           

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   สวนที่เปนของบรษิัทใหญ (33,888)          (29,946)           282,236          (62,860)           
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (23,933)          (5,305)             -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (57,821)          (35,251)           282,236          (62,860)           

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.008)            (0.007)             0.069              (0.015)             

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ 5, 10 391,057          636,364          146,483          175,672          
รายไดดอกเบี้ย 42                   83                    6                      9                      
กําไรจากการจําหนายเครื่องหมายการคา 5 -                  -                  29,080            -                  
กําไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทรวม -                  -                  -                  19,292            
รายไดอื่น 5 40,427            31,015            572                 5,214              
รวมรายได 431,526          667,462          176,141          200,187          

คาใชจาย
ตนทุนขายและการใหบริการ 5 383,978          501,388          59,316            71,458            
คาใชจายในการขาย 5 47,979            117,391          28,391            58,461            
คาใชจายในการบรหิาร 5 118,978          159,194          49,578            89,985            
รวมคาใชจาย 550,935          777,973          137,285          219,904          

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (119,409)        (110,511)         38,856            (19,717)           
ตนทุนทางการเงิน 5 (21,736)          (18,481)           (15,663)           (9,932)             
กลับรายการ (ผลขาดทุน) จากการดอยคาซึ่งเปนไปตาม TFRS 9 5 2,853              2,503               270,842          (68,080)           
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา (498)               -                  -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (138,790)        (126,489)         294,035          (97,729)           
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (138,790)        (126,489)         294,035          (97,729)           

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
   สวนที่เปนของบรษิัทใหญ (99,868)          (111,278)         294,035          (97,729)           
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (38,922)          (15,211)           -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (138,790)        (126,489)         294,035          (97,729)           

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   สวนที่เปนของบรษิัทใหญ (99,868)          (111,278)         294,035          (97,729)           
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (38,922)          (15,211)           -                  -                  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (138,790)        (126,489)         294,035          (97,729)           

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.025)            (0.027)             0.072              (0.023)             

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

ส่วนเกินทุนจาก รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปล่ียนแปลง ส ารองการ ส ารองการ ประกอบอ่ืน ส่วนได้เสีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนส ารอง เปล่ียนแปลงใน ตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม มูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์ใหม่ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

   เพ่ิมทุนหุ้นสามัญในบริษัทย่อย -              -               -                     -               -                -              -              -               -                         40,514           40,514          
   เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมเพ่ิมข้ึน -              -               -                     -               -                -              -              -               -                         7,548             7,548            
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -              -               -                     -               -                -              -              -               -                         48,062           48,062          

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 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 

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว )

ส่วนเกินทุนจาก รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปล่ียนแปลง ส ารองการ ส ารองการ ประกอบอ่ืน ส่วนได้เสีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนส ารอง เปล่ียนแปลง ตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ในมูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์ใหม่ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 2,156,024 1,169,752 80,722 32,700 (3,358,874) (6) 25,552 25,546 105,870 222,098 327,968 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุน -              -                -                      -               (99,868)          -                     -              -                (99,868)                (38,922)          (138,790)       
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -                -                      -               (99,868)          -                     -              -                (99,868)                (38,922)          (138,790)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 2,156,024 1,169,752 80,722 32,700 (3,458,742) (6) 25,552 25,546 6,002 183,176 189,178 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง ส ารอง รวมองค์ประกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง การเปล่ียนแปลง การตีราคา ส่วนของ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ในมูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์ใหม่ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563

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

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

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

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

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

ทุนเรือนหุ้น ส ารองการ ส ารองการ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง เปล่ียนแปลง ตีราคา รวมองค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ในมูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์ใหม่ ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 2,156,024 1,169,752 32,700 (3,593,498) (6) 25,552 25,546 (209,476)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก าไร -                      -                  -                294,035            -                        -                  -                       294,035               
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                  -                294,035            -                        -                  -                       294,035               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 2,156,024 1,169,752 32,700 (3,299,463) (6) 25,552             25,546 84,559 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (138,790) (126,489) 294,035 (97,729)

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดจ่าย

ต้นทุนทางการเงิน 21,736 18,481 15,663 9,932 

ค่าเส่ือมราคา 30,251 33,661 2,103 4,293 

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 5,113 4,264 221 449 

ค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบ

   กิจการโทรทัศน์ 17,934 18,033 -                -                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 6,737 8,371 2,919 3,517 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน (178) (161) -                -                

ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (3,789) -                -                -                

ก าไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                -                -                (19,292)         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

   (สุทธิจากภาษีเงินได้) 498               -                -                -                

(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (2,853)           (1,488)           (270,842)       69,095          

กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและสินทรัพย์อ่ืน (108)              (330)              (100)              -                

ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการค้า -                -                (29,080)         -                

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อ่ืน (415) (1,926) (58) (1,507)

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 413               759 -                106               

ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -                (1,083) -                -                

ดอกเบ้ียรับ (42) (83) (6)                  (9)                  

(63,493) (47,991) 14,855 (31,145)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 44,697 88,296 15,659 2,928 

รายได้ค้างรับ (10,752) 4,366 22,366 20,342 

สินค้าคงเหลือ 3,990 (11,440) 29 163 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 751 18,777 2,305 8,613 

(พันบาท)

วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)

2564 2563 2564 2563

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการเบิกใช (50)                (50)                (400)              -                
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 155 2,686 282 (183)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น (23,031) 2,589 (20,416) (52,903)
รายไดรอตัดบัญชีและรายไดรบัลวงหนา 6,169 15,647 (1,382) 30,380 
คาใชจายคางจาย (77,130) (39,827) (45,636) (17,318)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (8,825) (9,668) (1,145) (1,926)
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน -                (46,716) -                (28,174)         
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (1,290) (2,061) (1,289) (2,061)
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการดําเนินงาน (128,809) (25,392) (14,772) (71,284)
ภาษีเงนิไดจายออก (10,346) (14,728) (3,972) (4,882)
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จายไดรับคืน 21,334          20,424          -                20,424          
กระแสเงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (117,821) (19,696) (18,744) (55,742)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทรวม -                21,092 -                21,092          
เงินลงทุนชั่วคราว 78                 33                 (1)                  -                
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทยอยทางออม 874               21,927          -                -                
เงินสดจายจากการซื้อธุรกิจ -                (25,000)         -                -                
เงินสดจายเพื่อลงทุนเพิ่มในบรษิัทยอย -                -                (1,000)           (101,377)       
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (24,256)         -                -                -                
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น 325,178 146,361 -                -                
เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น (325,000) (146,200) -                -                
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -                9,875 -                2,595            
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 3,391 5,028 58 3,120 
เงินสดจายเพื่อซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (9,911) (93,990) (8,672) (2,734)
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรพัยไมมีตัวตน (3,021) (5,916) (1,875)           (470)              
ดอกเบี้ยรบั 42 83 6                   9                   
กระแสเงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (32,625) (66,707) (11,484) (77,765)

วันที่ 30 มิถุนายน

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

(พันบาท)

วันที่ 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย -                40,514 -                -                

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 510 704 511 704               

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะส้ัน (80,000)         (55,000)         (80,000)         (55,000)         

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน 117,500        175,000        117,500        175,000        

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (7,955)           (11,586)         -                -                

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (4,350)           (4,350)           -                -                

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                20,000          -                20,000          
ดอกเบ้ียจ่าย (18,438) (12,627) (15,610) (9,267)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 7,267 152,655 22,401 131,437 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (143,179) 66,252 (7,827) (2,070)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 184,885 48,291 16,899 10,747 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 41,706 114,543 9,072 8,677 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจ้าหน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 1,779 7,280            764               2,448            
เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 781 -                781               -                

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 49,899          49,899          -                -                

การขยายระยะเวลาครบก าหนดการช าระหน้ีของเงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคล 384,670        -                322,170        -                

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
 

  15 

 หมายเหต ุ สารบัญ 
  
1 ข้อมูลทั่วไป 
2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล 
3 การใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง 
4 การซื้อธุรกิจ 
5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
6 ลูกหนี้การค้า 
7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
8 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
9 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 
10 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้ 
11 เครื่องมือทางการเงิน 
12 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
13 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
 

16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 ในเดือนมิถุนายน 2564 นางสาว อรอร อคัรเศรณี ไดซ้ื้อหุ้นสามญัทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 9.96 จากบริษทั นิวส์ 

เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเดิมเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ท าให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัเปล่ียนเป็น
นางสาว อรอร อคัรเศรณี โดยถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 10.08 

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล
น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 



บริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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3 การใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง 
 

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 57.82 ล้านบาท 
และ 138.79 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 35.25 ล้านบาท และ 126.49 ล้านบาท ตามลำดับ) และบริษัทมีกำไรสุทธิ
จำนวน 282.24 ล้านบาท และ 294.04 ล้านบาท ตามลำดับ (ทั้งนี้หากไม่รวมการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าจำนวน 270.53 ล้านบาท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และการรับรู้กำไรจากการจำหน่าย
เครื่องหมายการค้าจำนวน 29.08 ล้านบาท และการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 270.84 ล้านบาท 
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจะมีกำไรสุทธิจำนวน 11.71 ล้านบาท และขาดทุนสุทธ ิ5.88 
ล้านบาท ตามลำดับ) (2563: บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 62.86 ล้านบาท และ 97.73 ล้านบาท ตามลำดับ) นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบจำนวน 117.82 ล้านบาท และ 18.74 ล้านบาท ตามลำดับ 
(2563: 19.70 ล้านบาท และ 55.74 ล้านบาท ตามลำดับ) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวม
สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 689.57 ล้านบาท และ 473.13 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2563: 555.45 
ล้านบาท และ 780.63 ล้านบาท ตามลำดับ) และมีขาดทุนสะสมจำนวน 3,458.74 ล้านบาท และ 3,299.46 ล้านบาท 
ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2563: 3,358.87  ล้านบาท และ 3,593.50 ล้านบาท ตามลำดับ) อีกทั้งการดำเนินงานของ 
กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากและอาจจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกในอนาคตเนื่องจากความไม่
แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์ในปัจจุบันต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี ้สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท
และบริษัท โดยมุ่งเน้นดำเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ สื่อสิ่งพิ มพ์ สื่อ
โทรทัศน์ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ การผลิตเนื้อหารายการ (Contents) สื่อรูปแบบใหม่ (New Media) และการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทมีการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข่าวและรายการในสื่อต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
เพื่อเพิ่มรายได้ค่าโฆษณา พัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะการทำงานรอบด้าน ปรับปรุงอุปกรณ์ด้านเทคนิคและขยาย
สตูดิโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรายการ ปรับผังรายการโทรทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 
เพิ่มรายได้โดยการต่อยอดผ่านช่องทางสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ผู้บริโภค และใช้ข้อได้เปรียบจากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และโทรทัศน์ในการต่อยอดไปสู่การจัดงานสัมมนา
และกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการขยายธุรกิจด้านโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจจำหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายได้หลักของกลุ่มบริษัทซึ่งมาจากธุรกิจ 
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทมีศักยภาพในการสร้าง
ความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระยะยาว อีกทั้งผลในเชิงบวกจากการ
บรรเทาผลกระทบต่อผู ้ประกอบการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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โทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึง กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตลอดจนมีแผนในการปรับ
โครงสร้างทางการเงิน โดยการขอปรับตารางการจ่ายช าระหน้ีใหม่จากผูใ้ห้กูย้ืมเงินและเจา้หน้ีท่ีผ่อนปรนมากขึ้น 
การระดมทุนและการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัสภาวะตลาด เป็นตน้ 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการจดัท างบการเงินตามขอ้สมมติทางบญัชีท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองต่อไปมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของการใช้สมมติฐานน้ีขึ้นอยู่กบัผลส าเร็จของ
แผนงานของผู ้บริหารท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคก่อนและการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากผู ้ให้กู้ยืมเงินและเจ้าหน้ี  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

เกณฑ์การขึน้เคร่ืองหมาย “C” (Caution) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) ไดป้ระกาศขึ้นเคร่ืองหมาย “C” (Caution) 
ให้หลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ทุนช าระแลว้ ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่แผนการแกไ้ขเหตุดงักล่าวแลว้ 
 

4 กำรซ้ือธุรกิจ 
 

บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอน็เตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท กรีน เนต็ 1282 จ ากัด”) 
 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย (“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)”) เม่ือวนัท่ี 
29 ตุลาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เขา้ลงทุนซ้ือหุ้น
สามญัในสัดส่วนร้อยละ 99.998 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์เวิลด์ 
จ ากัด ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการข่าวสารผ่านระบบออนไลน์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากบริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 9.96 ในบริษทั เป็นเงิน
จ านวน 164.40 ลา้นบาท (“ราคาจ่ายซ้ือ”)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดจ่้ายช าระราคาจ่ายซ้ือแลว้
จ านวน 164.40 ลา้นบาท โดยบนัทึกการจ่ายช าระเงินดงักล่าวภายใต ้“เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือธุรกิจ” ในงบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2564 บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการโอนหุน้สามญั
ของบริษทั ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ ากดั จ านวน 189,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.998  
ดงันั้น การซ้ือธุรกิจดงักล่าวจึงเสร็จสมบูรณ์  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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ในระหว่ างงวดนับตั้ งแ ต่วัน ท่ี  29 มกราคม  2564 ถึงวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2564 บริษัท  ไทย นิวส์  แอนด์
เอน็เตอร์เทนเมนท ์เวิลด ์จ ากดั มีรายไดจ้ านวน 22.29 ลา้นบาท และมีขาดทุนจ านวน 2.98 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วน
หน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2564 จะมีรายไดจ้ านวน 26.42 ลา้นบาท และมีขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 
4.20 ลา้นบาท 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่
ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
   มูลค่ำยุติธรรม 
  หมายเหตุ (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   874 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   13,861 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   570 
อุปกรณ์   1,313 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   25,313 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   2,536 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   (9,715) 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (2,751) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (1,128) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 (62,500) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   (1,342) 
รวมหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้   (32,969) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   1 
ค่าความนิยม (ประมาณการส่วนเกินระหว่างราคาจ่ายซ้ือและ
มูลค่าหน้ีสินสุทธิ) 

   
197,372 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้   164,404 
    

   (พันบาท) 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย   874 
เงินสดจ่าย   (164,404) 

กระแสเงินสดจ่ำยสุทธิจำกกำรซ้ือบริษัทย่อย   (163,530) 



บริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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ณ วันที่รายงาน บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่
ระบุได้และหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ  ในการจัดทำงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทได้ประมาณการมูลค่าหนี้สินสุทธิและประมาณการส่วนเกินระหว่างราคาจ่ายซื้อและมูลค่า
หนี้สินสุทธิที่ได้มาและบันทึกในบัญชี “ค่าความนิยม” จำนวน 197.37  ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 3 ผู้บริหารต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อมา ณ วันที่ซื้อ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า
ซึ่งต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ ผู้ซื้อต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผล
ของมูลค่าเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ ซื้อ กรณีดังกล่าวการบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจอาจถูกปรับปรุงใหม่ 
 
การมีอำนาจควบคุมในบริษัทที่ซื้อมา จะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และเพิ่มช่องทางใน
การขยายฐานลูกค้าในธุรกิจสื่อดิจิทัลได้มากขึ้น เนื่องจากบริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด 
ดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อออนไลน์ในหลายช่องทาง รวมถึงการมีช่องทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่จะสามารถนำมาใช้พัฒนา และต่อยอดสื่อดิจิทัลเดิมที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัทให้ดีขึ้นได้ 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมส่วนใหญ่มาจากการร่วมมือกันจากการรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถนำความรู้ และความ
เชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ร่วมกันทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่มี
ค่าความนิยมที่คาดว่าจะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ 
 

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลข้อ 7 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำคัญ
ในระหว่างงวด 
 
นโยบายการกำหนดราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 
 
 

  



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทำงอ้อม        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  -  33,582  53,346 
ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการคา้ -  -  29,080  - 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ -  -  5,340  2,228 
รายไดอ่ื้น -  -  61  1,232 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  983  - 
ขายอุปกรณ์ -  -  19  - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  3,952  1,332 
        
บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 542  -  506  - 
รายไดอ่ื้น 103  -  3  - 
  
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 14,649  21,397  10,347  8,028 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 4,978  2,621  4,037  1,113 
รายไดอ่ื้น 186  862  178  841 
ขายอุปกรณ์ 1,004  -  39  - 
ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองหมายการคา้ -  25,000  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,104  17,817  3  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 8,318  348  6,458  348 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   เงินเดือนและค่าแรง 24,871  31,116  17,524  15,315 
   โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ -  980  -  626 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 24,871  32,096  17,524  15,941 

 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ลูกหนี้การค้า        
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  533,519  532,734 
การร่วมค้า 107  -  107  - 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 8,425  16,582  5,003  13,739 
 8,532  16,582  538,629  546,473 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (819)  (3,387)  (123,792)  (273,792) 
สุทธ ิ 7,713  13,195  414,837  272,681 
        

รายได้ค้างรับ        
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  323  1,004 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 3,124  4,679  3,092  4,349 
รวม 3,124  4,679  3,415  5,353 
        

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น        
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  300,944  291,923 
การร่วมค้า 33  30  3  25 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 507  1,973  154  956 
 540  2,003  301,101  292,904 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (25)  (214)  (167,977)  (287,977) 
สุทธ ิ 515  1,789  133,124  4,927 

 

(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด 
   ขึ้นสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 
2564 

  
2563 

  
2564 

  
2563 

    (พันบาท) 
ลูกหนี้การค้า (2,568)  652  (150,000)  68,234 
รายได้ค้างรับ -  -  -  (22,500) 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (189)  69  (120,000)  27,578 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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กลุ่มบริษัทและบริษัทประเมินค่าเผื ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยประเมินจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ และพิจารณาจากจำนวนเงินที่คาด
ว่าจะได้รับหรือจ่ายในอนาคตจากยอดสุทธิของยอดลูกหนี้ดังกล่าวจากยอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้าง
ทุนของบริษัทย่อยและหนี้สินระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่รายงาน 
บริษัทได้รับชำระคืนหนี้ที่ค้างชำระจากบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทจึงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจำนวน 270 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื้อธุรกิจ   
ผู้ถือหุ้น  4 -  164,404  -  - 

        

เจ้าหนี้การค้า        
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  383,271  404,739 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 15,808  19,354  15,484  16,820 
รวม 15,808  19,354  398,755  421,559 
        

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น        
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  22,544  8,413 
การร่วมค้า 1,150  2,750  -  - 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 15  4,581  15  395 
รวม 1,165  7,331  22,559  8,808 

        

รายได้รับล่วงหน้า        
บริษัทย่อย -        -  -  9,523 
รวม -        -  -  9,523 

    



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  2,345  901 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,497  6,027  1,477  5,878 
รวม 1,497  6,027  3,822  6,779 

 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม     

 
โอนไปเงินกูย้มื 

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2563   2564  2563  เพ่ิมข้ึน  ระยะยาว 2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ผูถื้อหุน้ 6.00  6.00  45,000  12,500  (45,000) 12,500 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  6.00  -  15,000  - 15,000 
รวม     45,000     27,500 

 

     งบกำรเงินรวม 

 อัตรำดอกเบีย้      เพ่ิมขึ้น  โอนจากเงินกูย้ืม     

 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี    จากการ  ระยะสั้นจาก  โอนจาก  ณ วนัท่ี 

เงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม    ซ้ือธุรกิจ  บุคคลท่ี  เงินกูย้ืม  30 มิถุนายน 

   ระยะยาว 2563  2564  2563  เพ่ิมขึ้น  (หมายเหตุ 4)  ไม่เก่ียวขอ้งกนั*  ระยะสั้น  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ผูถื้อหุ้น -  6.00  -  -  62,500  -  45,000  107,500 

บุคคลท่ี 
เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
6.00 

  
- 

  
30,000 

  
- 

  
140,000 

  
- 

  
170,000 

รวม     -          277,500 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อัตรำดอกเบีย้      โอนจากเงินกูย้ืม     

 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี    ระยะสั้นจาก  โอนจาก  ณ วนัท่ี 

เงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม    บุคคลท่ี  เงินกูย้ืม  30 มิถุนายน 

   ระยะยาว 2563  2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ไม่เก่ียวขอ้งกนั*  ระยะสั้น  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ผูถื้อหุ้น -  6.00  -  -  -  45,000  45,000 

บุคคลท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
6.00 

  
- 

  
30,000 

  
140,000 

  
- 

  
170,000 

รวม     -        215,000 

 

*ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผูใ้ห้กูย้ืมเงินแก่บริษทับุคคลหน่ึง ซ่ึงเดิมเป็นบุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั ไดเ้ปล่ียนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

รายการส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

สัญญาซื้อขายหุ้น“บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอน็เตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ ากัด” 
 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2564 บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้ลงทุน
ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์เวิลด์ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั กรีน เน็ต 1282 จ ากดั”) 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จากบริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของ
บริษทั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.998 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ จ านวน 164.40 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 
 

สัญญาซื้อขายธุรกิจและเคร่ืองหมายการค้า “คมชัดลึก”  
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทั 
เขา้ท าสัญญาซ้ือขายธุรกิจและเคร่ืองหมายการคา้ “คมชดัลึก” กบับริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทั คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด โดยบริษทั เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ้ือ
เคร่ืองหมายการคา้ “คมชดัลึก” จากบริษทั และซ้ือสินทรัพยจ์ากบริษทั คมชดัลึก มีเดีย จ ากดั มูลค่า 69.90 ลา้นบาท 
และ 0.10 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 รายการดงักล่าวไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษทั เนชัน่ 
บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดช้ าระเงินบางส่วนแลว้จ านวน 40.82 ลา้นบาท และ 0.10 ลา้นบาท 
ใหแ้ก่บริษทัและบริษทั คมชดัลึก มีเดีย จ ากดั ทั้งน้ีบริษทัรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการคา้จ านวน 40.82 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
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ลา้นบาท ท่ีไดรั้บมาแลว้ในปี 2563 ในการน้ี บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะจ่ายช าระ
ค่าเคร่ืองหมายการคา้ส่วนท่ีเหลือจ านวน  29.08 ล้านบาท ให้กับบริษทัในภายหลงัหากได้มีการด าเนินการตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกนัในสัญญาซ้ือขายธุรกิจและเคร่ืองหมายการคา้คมชดัลึกแลว้ 
 

ต่อมาในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกนัเสร็จส้ินแลว้ บริษทัจึงรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหลืออีกจ านวน 29.08 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ อยา่งไรก็ตาม รายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน         
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  6,361  8,305  13,425  15,080 
เกินก าหนดช าระ         
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  1,352  6,046  5,183  11,646 
3 - 6 เดือน  -  1,412  5,553  8,642 
6 - 12 เดือน  -  819  9,059  23,486 
มากกวา่ 12 เดือน  819  -  505,409  487,619 
รวม  8,532  16,582  538,629  546,473 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

  
(819) 

  
(3,387) 

  
(123,792) 

  
(273,792) 

 5 7,713  13,195  414,837  272,681 
         

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนๆ         
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  37,755   54,015  11,904   20,476 
เกินก าหนดช าระ         
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  11,715   32,387  3,871   8,030 
3 - 6 เดือน  1,800   4,775  111   3,399 
6 - 12 เดือน  3,498   3,682  1,645   3,048 
มากกวา่ 12 เดือน  32,432   30,159  29,966   28,457 
รวม  87,200   125,018  47,497   63,410 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  

(34,553)  
 

 (33,816)  
 

(31,506)  
 

 (32,051)  
 52,647   91,202  15,991   31,359 

         
สุทธ ิ  60,360  104,397  430,828  304,040 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เพิ่มขึ้น (กลับรายการ) (1,831)  (2,047)  (150,545)  63,909 
 

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

การลงทุนเพิ่ม 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุน
ในธุรกิจกาแฟ (บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด) ในมูลค่าการลงทุนจำนวน 4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของ 
ทุนจดทะเบียนโดยบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวแล้วจำนวน 1 ล้านบาท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”) เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง (“บริษัท เอ็นบีซี 
เน็กซ์ วิชั่น จำกัด”) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด จำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 
ของทุนจดทะเบียน บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  
 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรบัจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดังนี ้
 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            เงินปันผลรับสำหรับงวด 

 ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  ทุนชำระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
  30 

มิถุนายน 
31

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 30 

มิถุนายน 
  2564 2563  2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                       
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
   คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
   (มหาชน) 

ผลิตรายการโทรทัศน์ และ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์และสื่อรูปแบบ
ใหม่ 71.45 71.45  1,124,417 1,124,417  1,212,618  1,212,618  (695,000)  (695,000)  517,618  517,618  -       - 

บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ให้บริการงานด้านดิจิตอล 99.99 99.99  50,000 50,000  50,000  50,000  (50,000)  (50,000)       -       -  -       - 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ให้บริการดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 99.99 99.99  25,000 25,000  99,990  99,990  (99,990)  (99,990)       -       -  -       - 
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  
   จำกัด 

การลงทุนในการจัดทำ
แอพพลิเคชั่นเกีย่วกับ
การเงินการลงทุน 99.99 99.99  25,000 25,000  25,000  25,000       -       -  25,000  25,000  -       - 

บริษัท เนชั่น ดิจิทัล  
   คอนเทนท์ จำกัด  

ผลิตและให้บริการเนื้อหา
ในสื่อรูปแบบใหม่ 99.99 99.99  1,500,000 1,500,000  1,499,000  1,499,000  (1,499,000)  (1,499,000)       -       -  -       - 

บริษัท สปริงนิวส์ จำกัด ให้บริการด้านโฆษณา
ผ่านสื่อดิจิตอล 99.99 99.99  250 250  250  250       -       -  250  250  -       - 

บริษัทย่อยทางอ้อม                       
บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 40.00 -  2,500      -  1,000       -       -       -  1,000       -  -       - 
รวม        2,887,858  2,886,858  (2,343,990)  (2,343,990)  543,868  542,868  -       - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            เงินปันผลรับสำหรับงวด 

 ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  ทุนชำระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
  30 

มิถุนายน 
31

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 30 

มิถุนายน 
  2564 2563  2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อม                       
ถือหุ้นผ่านทางบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                     

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น  
   จำกัด 

ผลิตรายการโทรทัศน์ 
   และให้บริการโฆษณา 
   ผ่านสื่อโทรทัศน์ - -  800,000 800,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์  
   เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด 

ให้บริการข่าวสารผ่าน 
   ระบบออนไลน ์ - -  19,000 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

                       

ถือหุ้นผ่านทางบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จำกัด                     
บริษัท แฮปป้ี โปรดักส์  
   แอนด ์เซอร์วิส จำกัด 

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

- -   10,000  10,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด จำหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม - -  2,500 -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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กลุ ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั ้นจึงไม่มีราคาที ่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ยกเว้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีราคาปิดอยู่ที่ 0.81 บาท (31 ธันวาคม 2563: 0.60 บาท) มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเท่ากับ 650.72 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 482.02 ล้านบาท)  

 
การค้ำประกัน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้นำเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อย
ทางอ้อมไปจำนำเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบัน
การเงินและเงินกู้ระยะสั้นกับบริษัทแห่งหนึ่ง ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม 
 

จำนวนหุ้น 
 ราคาทุน - 

สุทธ ิ
  

จำนวนหุ้น 
 ราคาทุน - 

สุทธ ิ
 (พันหุ้น)  (พันบาท)  (พันหุ้น)  (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
  (มหาชน) 

 
536,094 

  
345,413 

  
536,094 

  
345,413 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ ์วิชั่น จำกัด   80,000  -  80,000  - 
รวม 616,094  345,413  616,094  345,413 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

บริษัทย่อย 
 

จำนวนหุ้น 
 ราคาทุน - 

สุทธ ิ
  

จำนวนหุ้น 
 ราคาทุน - 

สุทธ ิ
 (พันหุ้น)  (พันบาท)  (พันหุ้น)  (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
  (มหาชน) 

 
536,094 

  
345,413 

  
536,094 

  
345,413 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของบริษัทค้ำประกัน
โดยบริษัทย่อยหลายแห่ง (บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จำกัด และบริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด) 
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8 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

  งบการเงินรวม  
  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
  

หมายเหต ุ
ส่วนที่มี

หลักประกัน  
ส่วนที่ไม่มี

หลักประกัน  รวม 
 

ส่วนที่มี
หลักประกัน  

ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบัญช ี  10,280  47,294  57,574  9,809  46,854  56,663 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  71,300  65,100  136,400  71,300  65,500  136,800 
รวม  81,580  112,394  193,974  81,109  112,354  193,463 
             

เงินกู้ยมืระยะสั้นจากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั  5 -  27,500  27,500  -  45,000  45,000 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบคุคลที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน 

 
32,664  -  

 
32,664  33,000  220,000  253,000 

รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทและบคุคล  32,664  27,500  60,164  33,000  265,000  298,000 
             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 5 -  277,500  277,500  -      -  - 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน  -  60,000  60,000  -      -  - 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคล  -  337,500  337,500  -      -  - 
             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  56,300  -  56,300  60,650      -  60,650 
หนี้สินตามสัญญาเช่า    -  33,269  33,269  -  40,227  40,227 

รวมหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  170,544  510,663  681,207  174,759  417,581  592,340 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
  

หมายเหต ุ
ส่วนที่มี

หลักประกัน  
ส่วนที่ไม่มี

หลักประกัน  รวม 
 

ส่วนที่มี
หลักประกัน  

ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบัญช ี  10,280  47,294  57,574  9,809  46,854  56,663 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  71,300  65,100  136,400  71,300  65,500  136,800 
รวม  81,580  112,394  193,974  81,109  112,354  193,463 
             

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  5 -  27,500  27,500  -  45,000  45,000 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบคุคลที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน 

 
 32,664  -  32,664  33,000  220,000  253,000 

รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทและบคุคล  32,664  27,500  60,164  33,000  265,000  298,000 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
  

หมายเหต ุ
ส่วนที่มี

หลักประกัน  
ส่วนที่ไม่มี

หลักประกัน  รวม 
 

ส่วนที่มี
หลักประกัน  

ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน  รวม 

  (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั 5 -  215,000  215,000  -      -  - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  -  60,000  60,000  -      -  - 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคล  -  275,000  275,000  -      -  - 
             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  20,000      -  20,000  20,000      -  20,000 

รวมหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  134,244  414,894  549,138  134,109  377,354  511,463 

 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็น
สินทรัพย์ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
มูลค่าตามบัญชี        
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์  53,480  53,480  53,480  53,480 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม 7 345,413  345,413  345,413  345,413 
รวม 398,893  398,893  398,893  398,893 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนรวม 136.40 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2563: จำนวน 136.80 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.15 - 7.58 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 - 7.58 ต่อปี)  
 

เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคล 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับบุคคลและบริษัทแห่งหนึ่งและสัญญา
กู้ยืมเงินระยะยาวกับบุคคลหลายสัญญาเป็นจำนวนรวม 397.66 ล้านบาท และ 335.16 ล้านบาท ตามลำดับ (31 
ธันวาคม 2563: เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 298 ล้านบาท) โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธันวาคม 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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2563: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 - 12.00 ต่อปี) ซึ่งมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทั้งนี้ในกรณีที่กลุ่มบริษัท
ประสงค์จะเลื่อนกำหนดวันชำระคืนเงินกู้ออกไป ให้กลุ่มบริษัทส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้กู้
ล่วงหน้าภายใน 15 วัน ก่อนครบกำหนดวันชำระคืนเงินกู้ ในกรณีเช่นว่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะแก้ไขข้อตกลง
ภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้สอดคล้องกับวันชำระคืนเงินกู้ที่คู่สัญญาตกลงกันเลื่อนออกไป 
 
รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ยมืจากบริษัทและบุคคล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 เงินต้น   อัตราดอกเบี้ย 
 หมายเหต ุ (พันบาท)  ระยะเวลาครบกำหนด (ร้อยละ) 
หมุนเวียน     
ส่วนที่มีหลักประกนั     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท 32,664  26 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 6.00 
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล     
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน 8,000  24 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 2,000  31 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 5,000  10 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 15,000    
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน 12,500  29 มิถุนายน 2564 - 29 กรกฎาคม 2564 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 5 27,500    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี      
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  45,000  18 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
  62,500  29 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
  107,500    
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  47,000  28 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
  25,000  26 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
  8,000  26 สิงหาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 60,000  14 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 15,000  8 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 15,000  19 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 

 170,000    
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกีย่วข้องกันที่ถึง 
   กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

 
5 277,500    

- ที่ 3 – บุคคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน  60,000  15 มกราคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี 337,500    
รวมทั้งสิ้น 397,664    

 



บริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินต้น   อัตราดอกเบี้ย 
 หมายเหต ุ (พันบาท)  ระยะเวลาครบกำหนด (ร้อยละ) 
หมุนเวียน     
ส่วนที่มีหลักประกนั     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท 32,664  26 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 6.00 
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล     
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน 8,000  24 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 2,000  31 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 5,000  10 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 15,000    
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน 12,500  29 มิถุนายน 2564 - 29 กรกฎาคม 2564 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 5 27,500    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี      
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  45,000  18 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  47,000  28 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
  25,000  26 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
  8,000  26 สิงหาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 60,000  14 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 15,000  8 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
 15,000  19 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 

 170,000    
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกีย่วข้องกันที่ถึง 
   กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

 
5 215,000    

- ที่ 3 - บุคคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน  60,000  15 มกราคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี 275,000    
รวมทั้งสิ้น 335,164    

 
เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2564 สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทจำนวน 32.17 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 
ต่อปี ได้รับการขยายเวลาครบกำหนดชำระหนี้จากผู้ให้กู้ยืมเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทข้างต้นค้ำประกันโดยเงินลงทุนของในบริษัทย่อย (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ของบริษัท 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 30.33 ล้านบาท 
และ 28.82 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2563: 30.85 ล้านบาท และ 29.34 ล้านบาท ตามลำดับ) 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
 

 35 

9 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง (“บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด”) มีค่าใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายจำนวน 49.90 ล้านบาท (ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายจำนวน 50.00 ล้านบาท หักด้วยดอกเบี้ยรอตัดบัญชีจำนวน 0.10 ล้านบาท) บริษัทย่อย
ทางอ้อมได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) แจ้งให้บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เหลือให้ครบถ้วน
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยหากไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ชำระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่จะต้องไม่เกินวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  
 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ส่งหนังสือให้กับสำนักงาน กสทช. ถึงความประสงค์ในการผ่อน
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เหลือจำนวน 50.00 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
บริษัทย่อยทางอ้อมได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัทย่อยทางอ้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่
เหลือพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่า
จะชำระแล้วเสร็จ โดยให้บริษัทย่อยทางอ้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ หาก
บริษัทย่อยทางอ้อมยังคงเพิกเฉย สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการบังคับกับหนังสือค้ำประกัน และอาจดำเนินการ
ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2564 เป็นจำนวน 7.16 ล้านบาท  
 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือขอให้ชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกันถึงธนาคารผู้ค้ำ
ประกันและบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อเรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกัน ชำระค่าธรรมเนียมที่ยังไม่
ชำระ พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบี้ยผิดนัดแทนบริษัทย่อยทางอ้อมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ส่งหนังสือให้กับ สำนักงาน กสทช. ขอให้ระงับการบังคับหนังสือค้ำประกัน
ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว 
 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ส่งหนังสือให้กับสำนักงาน กสทช. เพื่อขอผ่อนชำระค่าธรรมเนยีม
ใบอนุญาต โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ในระยะเวลา 5 เดือน เดือนละ 10 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
2564 และขอให้สำนักงาน กสทช. ระงับการบังคับให้ธนาคารผู้ค้ำประกัน ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทน  
บริษัทย่อยทางอ้อม ทั้งนี้ คำขอดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน กสทช. 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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10 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้ 
   

 งบการเงินรวม 

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

สิ่งพิมพแ์ละโฆษณา  
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

สื่อกระจายภาพและเสียง 
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  

 
 

จำหน่ายผลิตภัณฑ ์

 

อื่น ๆ  ตัดรายการระหว่างกัน 

 

รวม 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน                        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 130,269  146,705  145,903  273,002  114,885  201,023  -  15,634  -  -  391,057  636,364 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 4,530  29,551  64,073  103,541  93  221  -  -  (68,696)  (133,313)  -  - 
รายได้อื่น 67,939  58,903  41,370  22,187  2,059  1,254  -  14  (70,899)  (51,260)  40,469  31,098 
รวมรายได้ 202,738  235,159  251,346  398,730  117,037  202,498  -  15,648  (139,595)  (184,573)  431,526  667,462 
                        

การจำแนกรายได้                        
ประเภทของสินค้าและบริการหลกั                        
ค่าโฆษณา 109,033  105,004  144,508  271,996  -  -  -  -  -  -  253,541  377,000 
ขายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 15,254  36,319  -  -  -  -  -  -  -  -  15,254  36,319 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ -  -  -  -  110,521  189,032  -  4,459  -  -  110,521  193,491 
อื่นๆ 5,982  5,382  1,395  1,006  4,364  11,991  -  11,175  -  -  11,741  29,554 
รวมรายได้ 130,269  146,705  145,903  273,002  114,885  201,023  -  15,634  -  -  391,057  636,364 

                        



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงินรวม 

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

สิ่งพิมพแ์ละโฆษณา  
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

สื่อกระจายภาพและเสียง 
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  

 
 

จำหน่ายผลิตภัณฑ ์

 

อื่น ๆ  ตัดรายการระหว่างกัน 

 

รวม 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                        
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 75,563  125,761  100,106  160,154  114,885  199,817  -  4,555  -  -  290,554  490,287 
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 54,706  20,944  45,797  112,848  -  1,206  -  11,079  -  -  100,503  146,077 
รวม 130,269  146,705  145,903  273,002  114,885  201,023  -  15,634  -  -  391,057  636,364 
                        

กำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน                        

   ก่อนหักภาษีเงินได้ 294,924  (139,351)  (63,725)  (40,107)  (29,037)  (15,820)  -  (2,863)  (340,952)  71,652  (138,790)  (126,489) 
                        

ค่าความนิยม 
    ณ วันที่ 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม -  -  

 
210,697 

  
13,325  8,365  8,365 

  
-  -  

 
- 

  
- 

 
219,062  21,690 

     
    

   

  

   

    

   

สินทรัพย์ส่วนงาน                        

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน/31 ธันวาคม 1,644,529  1,394,691  1,168,146  1,269,190  52,173  55,758  -  -  (1,455,848)  (1,165,230)  1,409,000  1,554,409 

            
  

   
    

   

หนี้สินส่วนงาน                        

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน/31 ธันวาคม 1,745,729  1,784,314  874,880  879,231  77,573  62,987  -  -  (1,478,360)  (1,500,091)  1,219,822  1,226,441 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สิ่งพิมพ์และโฆษณา 

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563 
  (พันบาท) 
การจำแนกรายได ้     
ประเภทของสินค้าและบริการหลัก     
ค่าโฆษณา  88,352  88,410 
ค่าบริการ  41,203  57,151 
ขายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์  15,254  27,884 
อื่นๆ  1,674  2,227 
รวมรายได้  146,483  175,672 
     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  64,730  103,095 
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง  81,753  72,577 
รวม  146,483  175,672 
 

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มี
สาระสำคัญ 

  
11 เครื่องมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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  งบการเงินรวม 
  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรอืขาดทุน  ระดับ 1 

    (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564     
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน     
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น     
     ตราสารทุนที่อยู่ในความต้อง 

การของตลาด 
  

28,044 
 

28,044 
 

12 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันอื่นๆ    

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น  803  - 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ 5,690  2,881 
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ 79,411  - 
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร 71,572  11,074 
รวม 157,476  13,955 
 

13 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ก) การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและการขยายระยะเวลาครบกำหนดการชำระเงินกู้ 
 

ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2564 ถึงวันที่รายงาน บริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจำนวน 
12.50 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวกับบุคคลหลาย
ฉบับได้รับการขยายระยะเวลาครบกำหนดการชำหนี้จากผู้ให้กู้ยืมเงินที่เป็นบุคคล 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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รายละเอียดของเงินกู้ยืมจากบุคคลมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 

เงินต้น ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2564  

เงินต้นภายหลังวันที่ 
30 มิถุนายน 2564

จนถึง ณ วันที่รายงาน 
ระยะเวลา 

ครบกำหนดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 
 หมายเหต ุ (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน      
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล      
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน                    8,000  8,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 2,000  2,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 5,000  5,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 15,000  15,000   
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน                    12,500  -   
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 5 27,500  15,000   
       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ถึง 
   กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

 
  

 
  

- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  45,000  45,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  62,500  62,500 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  107,500  107,500   
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  47,000  47,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  25,000  25,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  8,000  8,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 60,000  60,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 15,000  15,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 15,000  15,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 

 170,000  170,000   
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที ่
   เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระ 
   ภายในหนึ่งปี 

 
 

5 277,500  

 
 

277,500   
- ที่ 3 - บุคคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน  60,000  60,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคล 

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี 337,500  
 

337,500   
รวมทั้งสิ้น 365,000  352,500   

 
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

เงินต้น ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2564  

เงินต้นภายหลังวันที่ 
30 มิถุนายน 2564

จนถึง ณ วันที่รายงาน 
ระยะเวลา 

ครบกำหนดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 
 หมายเหต ุ (พันบาท)  (ร้อยละ) 
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน      
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล      
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน                    8,000  8,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 2,000  2,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 5,000  5,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 15,000  15,000   
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน                    12,500  -   
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 5 27,500  15,000   
       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ถึง 
   กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

 
  

 
  

- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  45,000  45,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  47,000  47,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  25,000  25,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  8,000  8,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 60,000  60,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 15,000  15,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 15,000  15,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 

 170,000  170,000   
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที ่
   เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระ 
   ภายในหนึ่งปี 

 
 

5 215,000  

 
 

215,000   
- ที่ 3 - บุคคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน  60,000  60,000 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคล 

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี 275,000  
 

275,000   
รวมทั้งสิ้น 302,500  290,000   

 

ข) การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด”) เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2564 ผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติการเพิ ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 28,481,600 บาท จาก 
25,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 53,481,600 
บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 534,816 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
 

 42 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด”) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 44,664,300 บาท จาก 25,000,000 บาท 
(แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 69,664,300 บาท (แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 6,966,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด”) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2564 คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีมติเรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 50,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่เรียกชำระหุ้นละ 5 บาท) เป็น 100,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564  
 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด”) เมื ่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2564 ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติการเพิ ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,465,800 บาท จาก 
100,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 102,465,800 
บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,246,580 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติให้
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด”) จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แนท บิสสิเนส จำกัด 
จำนวน 3,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 0.75 
บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,999,999 บาท  
 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด”) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 105 ,335,700 บาท จาก 69,664,300 บาท 
(แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6 ,966,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 175 ,000,000 บาท (แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 17,500,000 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์ 
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