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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และของเฉพาะบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท า 
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัด 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 
1) หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงระบุว่าส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิจ านวน 27.87 ลา้นบาท และ 166.66 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทัมีขาดทุน
สุทธิจ านวน 1.78 ลา้นบาท และก าไรสุทธิจ านวน 292.26 ลา้นบาท ตามล าดบั (ทั้งน้ีหากไม่รวมการกลบัรายการ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 73.74 ลา้นบาท ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน 
บริษทัย่อยจ านวน 183.00 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการไดรั้บยกหน้ีจ านวน 118.77 ลา้นบาท ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 และการรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการค้าจ านวน 29.08 ล้านบาท  
กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 344.58 ลา้นบาท ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยจ านวน 183.00 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการไดรั้บยกหน้ีจ านวน 118.77 ลา้นบาท ส าหรับ
งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัจะมีขาดทุนสุทธิจ านวน 11.29 ล้านบาท และ 17.17 ล้านบาท 
ตามล าดบั) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กันยายน 2564 จ านวน 56.36 ล้านบาท และ ณ วนัเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 188.84 ลา้นบาท และ 223.79 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีขาดทุนสะสมจ านวน 3,487.83 
ลา้นบาท และ 3,301.24 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสะสมเกินทุน (ไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม) จ านวน 23.08 ล้านบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 3 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ทั้งน้ี สถานการณ์ดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่าวถึงในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 
แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเก่ียวกับ
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทและบริษัท ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองขึ้นอยู่กบัผลส าเร็จของแผนงานของผูบ้ริหารและการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากผูใ้ห้กูย้ืมเงิน
และเจา้หน้ี  

 
2) หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 และขอ้ 5 ซ่ึงระบุว่าในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กันยายน 2564 บริษทัย่อยได้เขา้ซ้ือธุรกิจแห่งหน่ึงจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษัท ณ วนัท่ีรายงานบริษทัย่อยอยู่
ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ ในการจดัท า 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการมูลค่าหน้ีสิน
สุทธิและประมาณการส่วนเกินระหว่างราคาจ่ายซ้ือและมูลค่าหน้ีสินสุทธิท่ีไดม้าและบนัทึกในบญัชี “ค่าความนิยม” 
จ านวน 197.37 ลา้นบาท ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินสุทธิท่ีไดม้าและประมาณการค่าความนิยมอาจมีการปรับปรุงเม่ือรายงาน
ของผูป้ระเมินอิสระแลว้เสร็จ 
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3) หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 7 และขอ้ 11 ซ่ึงไดอ้ธิบายการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทั 
แฮปป้ี โปรดกัส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัสละสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

 
ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ี 
 
 
 
 
(ศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8802 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2564 
 



บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ได้ตรวจสอบ (ไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  41,040             184,885          13,621              16,899            

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 6 132,553           148,982          138,909            337,875          

รายได้ค้างรับ 5 66,521             35,947            33,901              19,213            

สินค้าคงเหลือ   476                   22,375            176                   195                 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 13,395             9,716              -                    -                  

ภาษีซ้ือท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 9,722                54,664            3,184                30,531            

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12 55,553             3,522              3                       2                     

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน -                   612                 -                    -                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 319,260           460,703          189,794            404,715          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 1,400                1,350              650                   250                 

เงินลงทุนในการร่วมค้า -                   3,489              -                    -                  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                   -                  591,815            542,868          

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือธุรกิจ 4, 5 -                   164,404          -                    -                  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 16,443             17,332            16,443              17,332            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 197,457           222,615          73,689              72,683            

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 30,606             45,746            -                    -                  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 46,863             22,250            8,070                617                 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 273,860           300,909          -                    -                  

ค่าความนิยม 4, 5 210,697           21,690            -                    -                  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน -                   120,790          -                    -                  

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 148,778           160,983          30,675              39,603            

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,608                9,887              4,996                5,384              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 935,973           1,093,706       728,599            680,998          

รวมสินทรัพย์ 1,255,233        1,554,409       918,393            1,085,713       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ได้ตรวจสอบ (ไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 8 191,312           193,463          191,312            193,463          

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 75,323             155,885          69,780              505,961          

เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 8,148                1,175              5,116                331                 

รายได้รอตัดบัญชี 9,623                14,420            9,623                13,535            

รายได้รับล่วงหน้า 5 28,951             17,591            25,531              22,067            
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทและบุคคล 5, 8 72,186             298,000          52,186              298,000          

ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

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

   ช าระภายในหน่ึงปี 8 17,400             33,050            -                    20,000            
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 12,340             14,009            -                    -                  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5 70,124             152,838          51,784              97,522            

ภาษีขายท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 11,630             66,197            5,653                30,264            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,063             19,629            2,595                4,201              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 508,100           1,016,156       413,580            1,185,344       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 34,550             27,600            20,000              -                  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล 5, 8 352,500           -                  290,000            -                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8 14,612             26,218            -                    -                  

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

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 119,151           110,980          69,321              64,358            

เงินรับล่วงหน้าค่าโฆษณา 36,078             38,826            36,078              38,826            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 246                   273                 246                   273                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 563,525           210,285          422,033            109,845          

รวมหน้ีสิน 1,071,625        1,226,441       835,613            1,295,189       

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 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 (3,487,826)       (3,358,874)      (3,301,242)        (3,593,498)      

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

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ / (ขำดทุนสะสมเกินทุน) (23,082)            105,870          82,780              (209,476)         

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 206,690           222,098          -                    -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / (ขำดทุนสะสมเกินทุน) 183,608           327,968          82,780              (209,476)         

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,255,233        1,554,409       918,393            1,085,713       

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการ 183,704          245,770           83,154            98,304            
รายได้ดอกเบ้ีย 6                     18                    -                  -                  
ก าไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                  2,235               -                  -                  
ก าไรจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม 7, 11 13,930 -                  -                  -                  
รายได้อ่ืน 5 37,744            17,978             119,018          1,358              

รวมรำยได้ 235,384          266,001           202,172          99,662            

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการให้บริการ 162,082          171,226           33,542            42,662            
ค่าใช้จ่ายในการขาย 26,569            29,272             13,992            17,097            
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 55,469            71,562             39,006            44,288            
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                  -                  183,000          -                  
(กลับรายการ) ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 5 (428)                574                  (73,737)           (1,108)             

รวมค่ำใช้จ่ำย 243,692          272,634           195,803          102,939          

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (8,308)             (6,633)             6,369              (3,277)             

ต้นทุนทางการเงิน (10,726)          (9,518)             (8,148)             (5,519)             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (1)                    -                  -                  -                  

ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (19,035)          (16,151)           (1,779)             (8,796)             

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก
   - สุทธิจากภาษี 11 (8,830) 2,622               -                  -                  

ขำดทุนส ำหรับงวด (27,865) (13,529) (1,779) (8,796)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  (2)                     -                  (2)                    
รวมรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือ

   ขำดทุนในภำยหลัง -                  (2)                     -                  (2)                    

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษีเงินได้ -                  (2)                     -                  (2)                    

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (27,865)          (13,531)           (1,779)             (8,798)             

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (29,084)          (17,308)           (1,779)             (8,796)             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,219              3,779               -                  -                  
ขำดทุนส ำหรับงวด (27,865)          (13,529)           (1,779)             (8,796)             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (29,084)          (17,310)           (1,779)             (8,798)             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,219              3,779               -                  -                  
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (27,865)          (13,531)           (1,779)             (8,798)             

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน (บาท)

ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0064)          (0.0045)           (0.0004)           (0.0022)           

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 11 (0.0008)          0.0002             -                  -                  

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5, 10 493,971          723,986           229,637          273,976          
รายได้ดอกเบ้ีย 42                   66                    6                     9                     
ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการค้า 5 -                  -                  29,080            -                  
ก าไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                  2,235               -                  19,292            
ก าไรจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม 7, 11 13,930 -                  -                  -                  
รายได้อ่ืน 5 79,889            50,858             119,590          6,572              

รวมรำยได้ 587,832          777,145           378,313          299,849          

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและการให้บริการ 5 467,801          543,027           92,858            114,120          
ค่าใช้จ่ายในการขาย 5 69,258            111,148           42,383            63,593            
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5 150,524          223,733           88,584            146,238          
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                  -                  183,000          -                  
(กลับรายการ) ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 5 (3,281)             (1,929)             (344,579)         66,972            

รวมค่ำใช้จ่ำย 684,302          875,979           62,246            390,923          

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (96,470)          (98,834)           316,067          (91,074)           

ต้นทุนทางการเงิน 5 (32,324)          (27,986)           (23,811)           (15,451)           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (499)                -                  -                  -                  

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (129,293)        (126,820)         292,256          (106,525)         

ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 11 (37,362) (13,198)           -                  -                  

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (166,655) (140,018) 292,256 (106,525)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  (2)                     -                  (2)                    
รวมรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือ

   ขำดทุนในภำยหลัง -                  (2)                     -                  (2)                    

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษีเงินได้ -                  (2)                     -                  (2)                    

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (166,655)        (140,020)         292,256          (106,527)         

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
9



งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (128,952)        (128,586)         292,256          (106,525)         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (37,703)          (11,432)           -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (166,655)        (140,018)         292,256          (106,525)         

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (128,952)        (128,588)         292,256          (106,527)         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (37,703)          (11,432)           -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (166,655)        (140,020)         292,256          (106,527)         

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน (บาท)
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0284)          (0.0305)           0.0718            (0.0262)           
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 11 (0.0033)          (0.0012)           -                  -                  

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

(พันบาท)

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

ส่วนเกินทุนจาก รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปล่ียนแปลง ส ารอง ส ารอง ประกอบอ่ืน ส่วนได้เสีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น ทุนส ารอง การเปล่ียนแปลง การตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

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

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 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            
   รวมการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -              -               -                     -               -                -                 -           -               -                         48,062           48,062          

   การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยทางอ้อม

   การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียจากการสูญเสียอ านาจควบคุม -              -               -                     -               -                -                 -           -               -                         (4,654)            (4,654)          
   รวมการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยทางอ้อม -              -               -                     -               -                -                 -           -               -                         (4,654)            (4,654)          

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -              -               -                     -               -                -                 -           -               -                         43,408           43,408          

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุน -              -               -                     -               (128,586)       -                 -           -               (128,586)                (11,432)          (140,018)      

     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -              -               -                     -               -                (2)                   -           (2)                 (2)                           -                 (2)                 
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -               -                     -               (128,586)       (2)                   -           (2)                 (128,588)                (11,432)          (140,020)      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 2,156,024 1,169,752 80,722 32,700 (3,353,178) (6) 25,552 25,546 111,566 161,281 272,847 

(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 ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 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 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยทางอ้อม
   การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียจากการสูญเสียอ านาจควบคุม -              -                -                      -               -                 -                     -              -                -                       22,295 22,295          

   รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยทางอ้อม -              -                -                      -               -                 -                     -              -                -                       22,295            22,295          

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -              -                -                      -               -                 -                     -              -                -                       22,295            22,295          

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุน -              -                -                      -               (128,952)       -                     -              -                (128,952)             (37,703)          (166,655)       
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -                -                      -               (128,952)       -                     -              -                (128,952)             (37,703)          (166,655)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 2,156,024 1,169,752 80,722 32,700 (3,487,826) (6) 25,552 25,546 (23,082) 206,690 183,608 

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 ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 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 -                      -                  -                (106,525)           -                        -                  -                      (106,525)             

     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                  -                -                    (2)                          -                  (2)                        (2)                        
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                  -                (106,525)           (2)                          -                  (2)                        (106,527)             

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 2,156,024 1,169,752 32,700 (3,615,823) (6) 25,552 25,546 (231,801)

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 ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 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 -                      -                  -                292,256            -                        -                  -                       292,256               
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                  -                292,256            -                        -                  -                       292,256               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 2,156,024 1,169,752 32,700 (3,301,242) (6) 25,552             25,546 82,780 

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 (166,655) (140,018) 292,256 (106,525)

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ต้นทุนทางการเงิน 32,513 28,008 23,811 15,451 

ค่าเส่ือมราคา 44,787 51,048 3,241 5,580 

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 7,785 6,735 333 571 

ค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบ

   กิจการโทรทัศน์ 27,049 27,148 -               -                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 10,121 11,928 4,378 5,276 

ก าไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                (2,235) -               (19,292)         

ก าไรจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม (13,930)         -                -               -                

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน (178) (265) -               -                

ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (22,764) -                -               -                

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (10)                -                -                

รายได้จากการได้รับยกหน้ีจากบริษัทย่อย -                -                (118,765)      -                

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                -                183,000       -                

(กลับรายการ) ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (3,281)           (1,929)           (344,579)      66,972          

กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและสินทรัพย์อ่ืน (153)              (330)              (48)               -                

ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองหมายการค้า -                -                (29,080)        -                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

   (สุทธิจากภาษีเงินได้) 499               -                -               -                

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อ่ืน (398) (1,913) (58) (1,717)

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 4,914            759 -               106               

ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -                (1,083) -               -                

ตัดจ าหน่ายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 470               247 -               152               

ดอกเบ้ียรับ (48) (101) (6)                 (9)                  

(79,279) (22,001) 14,483 (33,435)

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

2564 2563 2564 2563

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 33,542 104,787 543,545 15,802 

รายได้ค้างรับ (26,174) (2,466) 14,392 8,348 

สินค้าคงเหลือ (902) (4,645) 39 189 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 39,349 15,589 27,347 9,386 

เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ (50)                (50)                (400)             -                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 640 2,801 388 77 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (16,668) (12,440) (311,356) (58,392)

รายได้รอตัดบัญชีและรายได้รับล่วงหน้า 6,933 8,611 (448) 8,894 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (76,958) (32,404) (45,738) (8,598)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (68,906) (9,380) (26,217) (1,212)

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน -                (46,716) -               (28,174)         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,775) (3,147) (2,775) (3,147)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน (191,248) (1,461) 213,260 (90,262)

ภาษีเงินได้จ่ายออก (26,657) (19,654) (10,469) (6,183)

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิมได้รับคืน 161,549        46,805          19,426         41,827          

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก  (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (56,356) 25,690 222,217 (54,618)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                21,092 -               21,092          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 3,000            -                -               -                

เงินลงทุนช่ัวคราว 73                 (565)              (1)                 (2)                  

เงินสดรับสุทธิจากการซ้ือบริษัทย่อยทางอ้อม 874               21,927          -               -                

เงินสดจ่ายจากการซ้ือธุรกิจ -                (25,000)         -               -                

เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม -                8,492            -               -                

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย -                -                (231,947)      (101,376)       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะส้ัน (29,922)         -                -               -                

เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 329,178 234,465 -               -                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (329,000) (234,200) -               -                

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -                9,875 -               2,595            

วันท่ี 30 กันยายน

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วันท่ี 30 กันยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)

2564 2563 2564 2563

รายได้อ่ืน -                5,329 -               3,408            

เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 4,184 -                58 -                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (16,757) (105,658) (9,750) (7,077)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,816) (7,935) (2,670)          (470)              

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทัศน์ (50,000) -                -               -                

ดอกเบ้ียรับ 48 101 6                   9                   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (92,138) (72,077) (244,304) (81,821)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย -                40,514 -               -                

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (2,151) 6,271 (2,151) 6,271            

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะส้ัน (92,500)         (55,000)         (92,500)        (55,000)         

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน 157,500        183,000        137,500       183,000        

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (11,937)         (17,379)         -               -                

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (8,700)           (4,350)           -               -                

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                20,000          -               20,000          
ดอกเบ้ียจ่าย (36,098) (19,375) (24,040) (14,453)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 6,114 153,681 18,809 139,818 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (142,380) 107,294 (3,278) 3,379 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 184,885 48,291 16,899 10,747 

ผลกระทบจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (1,465) -                -               -                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 41,040 155,585 13,621 14,126 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจ้าหน้ีค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 3,032 879               -               72                 
เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,116 -                5,116           -                

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย -                49,899          -               -                

การขยายระยะเวลาครบก าหนดการช าระหน้ีของเงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคล 424,670        -                342,170       -                

(พันบาท)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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 หมายเหต ุ สารบัญ 
  
1 ข้อมูลทั่วไป 
2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล 
3 การใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง 
4 การซื้อธุรกิจ 
5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
6 ลูกหนี้การค้า 
7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
8 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
9 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 
10 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้ 
11 การดำเนินงานที่ยกเลิก 
12 เครื่องมือทางการเงิน 
13 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
14 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้ 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 ในเดือนมิถุนายน 2564 นางสาว อรอร อัครเศรณี ได้ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 9.96 จากบริษัท นิวส์ 

เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดิมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนเป็น
นางสาว อรอร อัครเศรณี โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.08 

 
2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนี้นำเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจำปีและจัดทำ  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้อง โดยงบการเงินระหว่างกาล
นี้เน้นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้นำเสนอไป
แล้วในงบการเงินประจำปี ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563   
 

ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี 
วิธีการคำนวณและแหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประมาณการที่อาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากที่ได้
อธิบายไว้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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3 การใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง 
 

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 27.87 ล้านบาท 
และ 166.66 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 13.53 ล้านบาท และ 140.02 ล้านบาท ตามลำดับ) และบริษัทมีขาดทุนสุทธิ
จำนวน 1.78 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 292.26 ล้านบาท ตามลำดับ (ทั้งนี ้หากไม่รวมการกลับรายการ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 73.74 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยจำนวน 183.00 ล้านบาท และรายได้จากการได้รับยกหนี้จำนวน 118.77 ล้านบาท สำหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้าจำนวน 29.08 ล้านบาท กลับ
รายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 344.58 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 183.00 ล้านบาท และรายได้จากการได้รับยกหนี้จำนวน 118.77 ล้านบาท สำหรับงวด
เก้าเดือนสิ ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2564 บริษัทจะมีขาดทุนสุทธิจำนวน 11.29 ล้านบาท และ 17.17 ล้านบาท 
ตามลำดับ) (2563: บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 8.80 ล้านบาท และ 106.53 ล้านบาท ตามลำดับ) นอกจากนี้กลุ่มบริษัท
มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 56.36 ล้านบาท 
(2563: บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบจำนวน 54.62 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทและบริษัท
มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 188.84 ล้านบาท และ 223.79 ล้านบาท ตามลำดับ (31 
ธันวาคม 2563: 555.45 ล้านบาท และ 780.63 ล้านบาท ตามลำดับ) และมีขาดทุนสะสมจำนวน 3,487.83 ล้านบาท 
และ 3,301.24 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2563: 3,358.87  ล้านบาท และ 3,593.50 ล้านบาท ตามลำดับ) 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสะสมเกินทุน (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) จำนวน 23.08 ล้านบาท อีก
ทั้งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากและอาจจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกใน
อนาคตเนื่องจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์ในปัจจุบันต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่
มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท
และบริษัท โดยมุ่งเน้นดำเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ สื ่อสิ่งพิมพ์  
สื่อโทรทัศน์ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ การผลิตเนื้อหารายการ (Contents) สื่อรูปแบบใหม่ (New Media) และ
การจัดกิจกรรมที่เกี ่ยวข้อง  กลุ่มบริษัทมีการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข่าวและรายการในสื่อต่างๆ ของ  
กลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้ค่าโฆษณา พัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะการทำงานรอบด้าน ปรับปรุงอุปกรณ์ด้านเทคนิค
และขยายสตูดิโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรายการ ปรับผังรายการโทรทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ชม
กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มรายได้โดยการต่อยอดผ่านช่องทางสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการผู้บริโภค และใช้ข้อได้เปรียบจากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และโทรทัศน์ในการต่อยอดไปสู่การจัดงาน
สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการขยายธุรกิจจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อ
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ช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายได้หลักของกลุ่มบริษัทซึ่งมาจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
โทรทัศน์ และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและ
เสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระยะยาว อีกทั้งผลในเชิงบวกจากการบรรเทาผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึง  
กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนมีแผนในการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยการขอ
ปรับตารางการจ่ายชำระหนี้ใหม่จากผู้ให้กู้ยืมเงินและเจ้าหนี้ที่ผ่อนปรนมากขึ้น การระดมทุนและการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด เป็นต้น 
 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการจัดทำงบการเงินตามข้อสมมติทางบัญชีที่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องต่อไปมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของการใช้สมมติฐานนี้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของ
แผนงานของผู้บริหารที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อนและการสนับสนุนอย่างต่อเนื ่องจากผู้ให้กู ้ยืมเงินและเจ้าหนี้   
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และการจัดประเภทรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 

เกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) 
 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) 
ให้หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ทุนชำระแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่แผนการแก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว 
 

4 การซื้อธุรกิจ 
 

บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด”) 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”) เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) เข้าลงทุนซื้อหุ้น
สามัญในสัดส่วนร้อยละ 99.998 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ 
จำกัด ซึ ่งเป็นกิจการที่เกี ่ยวข้องกันที่ดำเนินธุรกิจเกี ่ยวกับการให้บริการข่าวสารผ่านระบบออนไลน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 9.96 ในบริษัท เป็นเงิน
จำนวน 164.40 ล้านบาท (“ราคาจ่ายซื้อ”)  
 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายชำระราคาจ่ายซื้อแล้ว
จำนวน 164.40 ล้านบาท โดยบันทึกการจ่ายชำระเงินดังกล่าวภายใต้ “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อธุรกิจ” ในงบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการโอนหุ้นสามัญ
ของบริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด จำนวน 189,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.998  
ดังนั้น การซื้อธุรกิจดังกล่าวจึงเสร็จสมบูรณ์  
 
ในระหว ่างงวดน ับต ั ้ งแต ่ว ันที่  29 มกราคม  2564 ถ ึงว ันที่  30 ก ันยายน  2564 บร ิษ ัท  ไทย น ิวส ์  แอนด์
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด มีรายได้จำนวน 39.35 ล้านบาท และมีขาดทุนจำนวน 0.01 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วน
หนึ่งของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2564 จะมีรายได้จำนวน 43.47 ล้านบาท และมีขาดทุนสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 
1.22 ล้านบาท 
 

ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่
ละประเภทที่สำคัญ มีดังนี้ 
 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา 
   มูลค่ายุติธรรม 
  หมายเหตุ (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   874 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   13,861 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   570 
อุปกรณ์   1,313 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   25,313 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   2,536 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   (9,715) 
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น   (2,751) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (1,128) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  5 (62,500) 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน   (1,342) 
รวมหนี้สินสุทธิที่ระบุได้   (32,969) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม   1 
ค่าความนิยม (ประมาณการส่วนเกินระหว่างราคาจ่ายซื้อและ

มูลค่าหนี้สินสุทธิ) 
   

197,372 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้   164,404 
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   (พันบาท) 

เงินสดสุทธิท่ีได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย   874 
เงินสดจ่าย   (164,404) 

กระแสเงินสดจา่ยสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย   (163,530) 

 
ณ วันที่รายงาน บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
จากการซื้อธุรกิจ ในการจัดทำงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
กลุ่มบริษัทได้ประมาณการมูลค่าหนี้สินสุทธิและประมาณการส่วนเกินระหว่างราคาจ่ายซื้อและมูลค่าหนี้สินสุทธิที่
ได้มาและบันทึกในบัญชี “ค่าความนิยม” จำนวน 197.37 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
ผู้บริหารต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อมา ณ วันที่ซื้อ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่งต้อง
ไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ ผู้ซื้อต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของ
มูลค่าเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ กรณีดังกล่าวการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจอาจถูกปรับปรุงใหม่ 
 
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 
 

 
ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 7 สำหรับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำคัญในระหว่างงวด 
 
นโยบายการกำหนดราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
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รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
การดำเนินงานต่อเนื่อง  

บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม        
รายได้จากการขายและการให้บริการ -  -  46,498  64,166 
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้า -  -  29,080  - 
ต้นทุนขายและการให้บริการ -  -  8,035  3,738 
รายได้จากการได้รับยกหนี้จากบริษัทย่อย -  -  118,765  - 
รายได้อื่น -  -  100  873 
ซื้ออุปกรณ ์ -  -  983  - 
ขายอุปกรณ์ -  -  19  - 
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร -  -  5,811  4,167 
        
การร่วมค้า        
รายได้จากการให้บริการ 542  -  506  - 
รายได้อื่น 103  -  3  - 
  
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
รายได้จากการขายและการให้บริการ 14,649  30,692  10,347  15,591 
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทนุ -  2,235  -  - 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 4,978  18,284  4,037  8,933 
รายได้อื่น 186  1,221  178  850 
ขายอุปกรณ์ 1,004  -  39  - 
ซื้ออุปกรณ์และเครื่องหมายการค้า -  25,000  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4  534  3  65 
ดอกเบี้ยจ่าย 12,834  1,023  10,000  1,023 
        
ผู้บริหารสำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ        
   เงินเดือนและค่าแรง 36,517  42,828  25,545  22,154 
   โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ -  980  -  626 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ 36,517  43,808  25,545  22,780 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
การดำเนินงานที่ยกเลิก  

บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม        
รายได้จากการขายและการให้บริการ -  -  4,675  3,723 
ต้นทุนขายและการให้บริการ -  -  -  70 
รายได้อื่น -  -  21  383 
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร -  -  -  144 
  
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,100  25,288  -  - 

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
 

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

ลูกหนี้การค้า        
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  24,763  532,734 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 19,715  16,582  1,605  13,739 
 19,715  16,582  26,368  546,473 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     -  (3,387)  -  (273,792) 
สุทธ ิ 19,715  13,195  26,368  272,681 
        

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
       

บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  - 
 53,482 

 291,923 
การร่วมค้า -  30  - 

 25 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 183 

 1,973  69 
 956 

 183 
 2,003 

 53,551 
 292,904 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 
 (214) 

 - 
 (287,977) 

สุทธ ิ 183 
 1,789 

 53,551 
 4,927 

        



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

รายได้ค้างรับ        
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  1,079  1,004 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 3,765  4,679  -  4,349 
รวม 3,765  4,679  1,079  5,353 
        

 

(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
   จะเกิดขึ้นสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 
2564 

  
2563 

  
2564 

  
2563 

    (พันบาท) 
ลูกหนี้การค้า (3,387)  1,283  (190,214)  57,220 
รายได้ค้างรับ -  -  -  (22,500) 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (214)  -  (153,160)  35,851 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทประเมินค่าเผื ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยประเมินจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ และพิจารณาจากจำนวนเงินที่คาด
ว่าจะได้รับในอนาคตของลูกหนี้ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้าง
ทุนของบริษัทย่อยและหนี้สินระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท ในการนี้บริษัทได้รับชำระคืนหนี้ที่ค้างชำระจากบริษัทย่อย 
ดังนั้น บริษัทจึงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 73.37ล้านบาท และจำนวน 343.37 ล้านบาท 
ตามลำดับ นอกจากนี้ ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทได้ตัดจำหน่ายหนี้
สูญสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจากบริษัทย่อยที่ได้เคยตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เต็ม
จำนวนแล้วในงวดก่อนๆ จำนวน 218.39 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ยกหนี้ดังกล่าวให้กับบริษัทย่อยแล้ว 
 

นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการได้รับยกหนี้จากบริษัทย่อย จำนวน 118.77 ล้านบาท ซึ่งรวมแสดงอยู่ในรายได้อื่น
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื้อธุรกิจ   
ผู้ถือหุ้น  4 -  164,404  -  - 

        

เจ้าหนี้การค้า        
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  5,025  404,739 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน -  19,354  -  16,820 
รวม -  19,354  5,025  421,559 
        

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น        
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  7,070  8,413 
การร่วมค้า -  2,750  -  - 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน -  4,581  -  395 
รวม -  7,331  7,070  8,808 

        

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

    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  4,405  901 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน -  6,027  -  5,878 
รวม -  6,027  4,405  6,779 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินรวม 

 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม   
ณ วันที่  

30 กันยายน  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม    

 
โอนไปเงินกู้ยมื 

ณ วันที่  
30 กันยายน 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 2563   2564  2563 เพิ่มขึ้น ลดลง ระยะยาว 2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ผู้ถือหุ้น 6.00  6.00  45,000 52,500 (12,500) (45,000) 40,000 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน -  -  - 15,000 - (15,000) - 

รวม     45,000    40,000 

 

 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม   
ณ วันที่  

30 กันยายน  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม    

 
โอนไปเงินกู้ยมื 

ณ วันที่  
30 กันยายน 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 2563   2564  2563 เพิ่มขึ้น ลดลง ระยะยาว 2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ผู้ถือหุ้น 6.00  6.00  45,000 32,500 (12,500) (45,000) 20,000 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน -  -  - 15,000 - (15,000) - 

รวม     45,000    20,000 

 

     งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ย      เพิ่มขึ้น  โอนจากเงนิกู้ยืม     

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที ่    จากการ  ระยะสั้นจาก  โอนจาก  ณ วันที ่

เงินกู้ยืม 31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม    ซื้อธุรกิจ  บุคคลที ่  เงินกู้ยืม  30 กนัยายน 

       ระยะยาว 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  (หมายเหตุ 4)  ไม่เกี่ยวข้องกัน*  ระยะสั้น  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

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

บุคคลที่ 
เกี่ยวข้องกัน 

 
- 

  
6.00 

  
- 

  
30,000 

  
- 

  
140,000 

  
15,000 

  
185,000 

รวม     -          292,500 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
 

29 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ย      โอนจากเงนิกู้ยืม     

 ณ วันที่   ณ วันที ่  ณ วันที ่    ระยะสั้นจาก  โอนจาก  ณ วันที ่

เงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม    บุคคลที ่  เงินกู้ยืม  30 กนัยายน 

   ระยะยาว 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ไม่เกี่ยวข้องกัน*  ระยะสั้น  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ผู้ถือหุ้น -  6.00  -  -  -  45,000  45,000 

บุคคลที่ 
   เกี่ยวข้องกัน 

 
- 

  
6.00 

  
- 

  
30,000 

  
140,000 

  
15,000 

  
185,000 

รวม     -        230,000 

 

*ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทบุคคลหนึ่ง ซึ่งเดิมเป็นบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ได้เปลี่ยนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันเป็นจำนวน 40 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2563: จำนวน 45 ล้านบาท) โดยเงินกู้ยืม
ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี) ซึ่งมีกำหนดชำระ
ดอกเบี้ยตามวันครบกำหนดชำระในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นอกจากนี้ สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันดังกล่าวได้รับการขยายเวลาครบกำหนดชำระหนี้จากผู้ให้กู้ยืมเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

รายการสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

สัญญาซื้อขายหุ้น“บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด” 
 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าลงทุน
ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด”) 
ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ
บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.998 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 164.40 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดตาม
หมายเหตุข้อ 4 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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สัญญาซื้อขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก”  
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติใหบ้ริษัท 
เข้าทำสัญญาซื้อขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” กับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซื้อ
เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท และซื้อสินทรัพย์จากบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด มูลค่า 69.90 ล้านบาท 
และ 0.10 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 รายการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้ชำระเงินบางส่วนแล้วจำนวน 40.82 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท 
ให้แก่บริษัทและบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ทั้งนี้บริษัทรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้าจำนวน 40.82 
ล้านบาท ที่ได้รับมาแล้วในปี 2563 ในการนี้ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจ่ายชำระ
ค่าเครื่องหมายการค้าส่วนที่เหลือจำนวน 29.08 ล้านบาท ให้กับบริษัทในภายหลังหากได้มีการดำเนินการตาม
เงื่อนไขท่ีตกลงกันในสัญญาซื้อขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกแล้ว 
 

ต่อมาในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้ดำเนินการตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจึงรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้าที่เหลืออีกจำนวน 29.08 ล้านบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 
 

6 ลูกหนี้การค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน         
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ  15,279  8,305  16,746  15,080 
เกินกำหนดชำระ         

น้อยกว่า 3 เดอืน  4,436  6,046  6,669  11,646 
3 - 6 เดือน  -  1,412  2,236  8,642 
6 - 12 เดือน  -  819  717  23,486 
มากกว่า 12 เดือน  -  -  -  487,619 

รวม  19,715  16,582  26,368  546,473 

         



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 
   ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  
- 

  
(3,387) 

  
- 

  
(273,792) 

 5 19,715  13,195  26,368  272,681 
         

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ         
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ  49,126   54,015  17,645   20,476 
เกินกำหนดชำระ         

น้อยกว่า 3 เดอืน  13,694   32,387  7,878   8,030 
3 - 6 เดือน  2,175   4,775  1,286   3,399 
6 - 12 เดือน  2,578   3,682  9   3,048 
มากกว่า 12 เดือน  34,137   30,159  30,894   28,457 

รวม  101,710   125,018  57,712   63,410 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  

(34,736)  
 

 (33,816)  
 

(30,913)  
 

 (32,051)  
 66,974   91,202  26,799   31,359 

         
สุทธ ิ  86,689  104,397  53,167  304,040 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เพิ่มขึ้น (กลับรายการ) (2,467)  (1,458)  (191,352)  54,474 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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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  
 

การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด”) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 28,481,600 บาท จาก 25,000,000 บาท (แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 53,481,600 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 534,816 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด”) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 44,664,300 บาท จาก 25,000,000 บาท (แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 69,664,300 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 6,966,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเมื่อวันที่ 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  
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด”) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,465,800 บาท จาก 100,000,000 บาท (แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 102,465,800 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 10,246,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด”) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 105,335,700 บาท จาก 69,664,300 บาท (แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,966,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 175,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 17,500,000 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

 

การจำหน่ายเงินลงทุน 
 

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 คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,999,999 บาท  
 

การพิจารณาการด้อยค่า 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 183 ล้านบาท ใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 

การสูญเสียอำนาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 
เนื่องจากบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมสละสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
ทางอ้อมดังกล่าว ดูรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 11 
 
  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรบัจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังนี ้
 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            เงินปันผลรับสำหรับงวด 

 ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  ทุนชำระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
  30 

กันยายน 
31

ธันวาคม 
 30 

กันยายน 
31 

ธันวาคม 
 30 

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30  

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

กันยายน 
 30 

กันยายน 
  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  102,466 50,000  102,466  50,000  (91,400)  (50,000)  11,066       -  -  - 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ให้บริการดิจิตอลมีเดียและ

สื่อโฆษณา 99.99 99.99  175,000 25,000  249,990  99,990  (241,590)  (99,990)  8,400       -  -  - 
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  
   จำกัด 

การลงทุนในการจัดทำ
แอพพลิเคชั่นเกีย่วกับ
การเงินการลงทุน 99.99 99.99  53,482 25,000  53,481  25,000       -       -  53,481  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        3,118,805  2,886,858  (2,526,990)  (2,343,990)  591,815  542,868  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            เงินปันผลรับสำหรับงวด 

 ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  ทุนชำระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
  30 

กันยายน 
31

ธันวาคม 
 30 

กันยายน 
31 

ธันวาคม 
 30 

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30  

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

กันยายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

กันยายน 
 30 

กันยายน 
  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  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด จำหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม - -  2,500 -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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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 กันยายน 2564 มีราคาปิดอยู่ที่ 0.84 บาท (31 ธันวาคม 2563: 0.60 บาท) มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเท่ากับ 674.82 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 482.02 ล้านบาท)  

 
การค้ำประกัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้นำเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อย
ทางอ้อมไปจำนำเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบัน
การเงินและเงินกู้ระยะสั้นกับบริษัทแห่งหนึ่ง ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 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 เน็กซ์ วิชั่น จำกัด   80,000  -  80,000  - 
รวม 616,094  345,413  616,094  345,413 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 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 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของบริษัทค้ำประกัน
โดยบริษัทย่อยหลายแห่ง (บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จำกัด และบริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด) 

  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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8 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

  งบการเงินรวม  
  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
  

หมายเหต ุ
ส่วนที่มี

หลักประกัน  
ส่วนที่ไม่มี

หลักประกัน  รวม 
 

ส่วนที่มี
หลักประกัน  

ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบัญช ี  9,288  45,624  54,912  9,809  46,854  56,663 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  71,300  65,100  136,400  71,300  65,500  136,800 
รวม  80,588  110,724  191,312  81,109  112,354  193,463 
             

เงินกู้ยมืระยะสั้นจากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั  5 -  40,000  40,000  -  45,000  45,000 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบคุคลที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน 

 
32,186  -  32,186  33,000  220,000  253,000 

รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทและบคุคล  32,186  40,000  72,186  33,000  265,000  298,000 
             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 5 -  292,500  292,500  -      -  - 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน  -  60,000  60,000  -      -  - 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคล  -  352,500  352,500  -      -  - 
             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  51,950  -  51,950  60,650      -  60,650 
หนี้สินตามสัญญาเช่า    -  26,952  26,952  -  40,227  40,227 

รวมหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  164,724  530,176  694,900  174,759  417,581  592,340 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
  

หมายเหต ุ
ส่วนที่มี

หลักประกัน  
ส่วนที่ไม่มี

หลักประกัน  รวม 
 

ส่วนที่มี
หลักประกัน  

ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบัญช ี  9,288  45,624  54,912  9,809  46,854  56,663 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  71,300  65,100  136,400  71,300  65,500  136,800 
รวม  80,588  110,724  191,312  81,109  112,354  193,463 
             

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  5 -  20,000  20,000  -  45,000  45,000 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบคุคลที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน 

 
 32,186  -  32,186  33,000  220,000  253,000 

รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทและบคุคล  32,186  20,000  52,186  33,000  265,000  298,000 
             



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
  

หมายเหต ุ
ส่วนที่มี

หลักประกัน  
ส่วนที่ไม่มี

หลักประกัน  รวม 
 

ส่วนที่มี
หลักประกัน  

ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน  รวม 

  (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั 5 -  230,000  230,000  -      -  - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  -  60,000  60,000  -      -  - 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคล  -  290,000  290,000  -      -  - 
             

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

รวมหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  132,774  420,724  553,498  134,109  377,354  511,463 

 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่  30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็น
สินทรัพย์ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   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 กันยายน 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 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับบุคคลและบริษัทแห่งหนึ่งและสัญญา
กู ้ย ืมเงินระยะยาวกับบุคคลหลายสัญญาเป็นจำนวนรวม 424.69 ล้านบาท และ 342.19 ล้านบาท ตามลำดับ  
(31 ธันวาคม 2563: เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 298 ล้านบาท) โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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(31 ธันวาคม 2563: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 - 12.00 ต่อปี) ซึ่งมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทั้งนี้ในกรณีที่
กลุ่มบริษัทประสงค์จะเลื่อนกำหนดวันชำระคืนเงินกู้ออกไป ให้กลุ่มบริษัทส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไป
ยังผู้ให้กู้ล่วงหน้าภายใน 15 วัน ก่อนครบกำหนดวันชำระคืนเงินกู้ ในกรณีเช่นว่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะแก้ไข
ข้อตกลงภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้สอดคล้องกับวันชำระคืนเงินกู้ที่คู่สัญญาตกลงกันเลื่อนออกไป 
 
รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 เงินต้น   อัตราดอกเบี้ย 
 หมายเหต ุ (พันบาท)  ระยะเวลาครบกำหนด (ร้อยละ) 
หมุนเวียน     
ส่วนที่มีหลักประกนั     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท 32,186  26 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 6.00 
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล     
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน 20,000  22 กันยายน 2564  - 29 ตุลาคม 2564 6.00 
 20,000  22 กันยายน 2564  - 29 ตุลาคม 2564 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 5 40,000    
ไมห่มุนเวียน      
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล      
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  45,000  18 พฤษภาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  62,500  29 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  107,500    
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  47,000  28 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  25,000  26 พฤษภาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  8,000  26 สิงหาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  60,000  14 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  15,000  8 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  15,000  19 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 8,000  24 พฤษภาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 2,000  31 พฤษภาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
 5,000  10 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 

 185,000    
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกีย่วข้องกัน 5 292,500    
- ที่ 3 – บุคคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน  60,000  15 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคล 352,500    
รวมทั้งสิ้น 424,686    

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
 

 40 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินต้น   อัตราดอกเบี้ย 
 หมายเหต ุ (พันบาท)  ระยะเวลาครบกำหนด (ร้อยละ) 
หมุนเวียน     
ส่วนที่มีหลักประกนั     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท 32,186  26 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 6.00 
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล     
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน 20,000  22 กันยายน 2564  - 29 ตุลาคม 2564 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 5 20,000    
ไมห่มุนเวียน      
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล      
- ที่ 1 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  45,000  18 พฤษภาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
- ที่ 2 - บุคคลที่เกีย่วข้องกัน  47,000  28 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  25,000  26 พฤษภาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  8,000  26 สิงหาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  60,000  14 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  15,000  8 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  15,000  19 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  8,000  24 พฤษภาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  2,000  31 พฤษภาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
  5,000  10 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 

 185,000    
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล 5 230,000    
- ที่ 3 - บุคคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน  60,000  15 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 6.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคล 290,000    
รวมทั้งสิ้น 342,186    

 

สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทข้างต้นค้ำประกันโดยเงินลงทุนของในบริษัทย่อย (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ของบริษัท 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 31.45 ล้านบาท 
และ 30.01 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2563: 30.85 ล้านบาท และ 29.34 ล้านบาท ตามลำดับ) 

 

9 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 
 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมได้จ่ายชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ค้างจ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาของเงินต้นที่ค้างชำระจำนวน 53.97 ล้านบาท และ
บริษัทย่อยทางอ้อมได้ยกเลิกหนังสือค้ำประกันกับธนาคารผู้ค้ำประกันเรียบร้อยแล้ว 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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10 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้ 
   

 งบการเงินรวม 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

สิ่งพิมพแ์ละโฆษณา  
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

สื่อกระจายภาพและเสียง 
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  

จำหน่ายผลิตภัณฑ ์
(ส่วนการดำเนินงาน 

ที่ยกเลิก) 

 

อื่น ๆ  ตัดรายการระหว่างกัน 

 

รวม 
   วันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน                        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 206,910  237,712  286,766  458,204  171,227  308,432  295  28,070  -  -  665,198  1,032,418 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 7,011  36,298  50,558  29,241  83  234  26  -  (57,678)  (65,773)  -  - 
รายได้อื่น 87,191  76,529  80,391  37,006  2,971  1,945  7  226  (87,658)  (62,837)  82,902  52,869 
รวมรายได้ 301,112  350,539  417,715  524,451  174,281  310,611  328  28,296  (145,336)  (128,610)  748,100  1,085,287 
                        

การจำแนกรายได้                        
ประเภทของสินค้าและบริการหลกั                        
ค่าโฆษณา 175,040  178,594  271,162  457,088  -  -  -  -  -  -  446,202  635,682 
ขายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 22,289  48,352  -  -  -  -  -  -  -  -  22,289  48,352 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ -  -  -  -  164,710  289,753  295  6,636  -  -  165,005  296,389 
อื่นๆ 9,581  10,766  15,604  1,116  6,517  18,679  -  21,434  -  -  31,702  51,995 
รวมรายได้ 206,910  237,712  286,766  458,204  171,227  308,432  295  28,070  -  -  665,198  1,032,418 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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 งบการเงินรวม 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

สิ่งพิมพแ์ละโฆษณา  
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

สื่อกระจายภาพและเสียง 
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  

จำหน่ายผลิตภัณฑ ์
(ส่วนการดำเนินงาน 

ที่ยกเลิก) 

 

อื่น ๆ  ตัดรายการระหว่างกัน 

 

รวม 
   วันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                        
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 116,752  194,272  210,102  311,867  171,227  307,226  295  8,769  -  -  498,376  822,134 
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 90,158  43,440  76,664  146,337  -  1,206  -  19,301  -  -  166,822  210,284 
รวม 206,910  237,712  286,766  458,204  171,227  308,432  295  28,070  -  -  665,198  1,032,418 
                        

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินอ่ืนที่มีสาระ 
   สำคัญ   

 
 

   
  

 
  

  
   

      

กำไรจากการจำหน่ายเครื่องหมาย 
   การค้า 29,080  

 
-  

 
- 

  
-  - 

 
-  

 
- 

 
-  (29,080) 

  
- 

  
- 

  
- 

กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุม 
   ในบริษัทย่อยทางอ้อม -  -  13,930  -  -  -  -  -  -  -  13,930  - 
รายได้จากการได้รับยกหนี้จาก 
   บริษัทย่อย 118,765  -  -  -  - 

 
-  - 

 
-  (118,765) 

 
-  -  - 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
   เงินลงทุนในบริษัทย่อย (183,000)  -  -  -  -  -  -  -  183,000 

 
-  -  - 

กลับรายการค่าเผื่อ (ผลขาดทุน)  
   ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 364,188  (68,591)  78,370  2,456  - 

 
-  -  -  (439,277)  68,064 

 
3,281  1,929 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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 งบการเงินรวม 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

สิ่งพิมพแ์ละโฆษณา  
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

สื่อกระจายภาพและเสียง 
สื่อสมัยใหมแ่ละงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  

จำหน่ายผลิตภัณฑ ์
(ส่วนการดำเนินงาน 

ที่ยกเลิก) 

 

อื่น ๆ  ตัดรายการระหว่างกัน 

 

รวม 
   วันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน                        

   ก่อนหักภาษีเงินได้ 316,894  (126,936)  182,846  (47,934)  (37,362)  (13,198)  (1,106)  (3,303)  (627,927)  51,353  (166,655)  (140,018) 
                        

ค่าความนิยม 
    ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม -  -  

 
210,697 

  
13,325  -  8,365 

  
-  -  

 
- 

  
- 

 
210,697  21,690 

                        

สินทรัพย์ส่วนงาน                        

   ณ วันที่ 30 กันยายน/31 ธันวาคม 944,817  1,394,691  1,071,074  1,269,190  -  55,758  1,827  -  (762,485)  (1,165,230)  1,255,233  1,554,409 
                        

หนี้สินส่วนงาน                        

   ณ วันที่ 30 กันยายน/31 ธันวาคม 845,066  1,784,314  492,702  879,231  -  62,987  433  -  (266,576)  (1,500,091)  1,071,625  1,226,441 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สิ่งพิมพ์และโฆษณา 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564  2563 
  (พันบาท) 
การจำแนกรายได ้     
ประเภทของสินค้าและบริการหลัก     
ค่าโฆษณา  140,955  152,860 
ค่าบริการ  62,515  77,468 
ขายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์  22,289  39,917 
อื่นๆ  3,878  3,731 
รวมรายได้  229,637  273,976 
     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  99,595  165,769 
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง  130,042  108,207 
รวม  229,637  273,976 
 

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มี
สาระสำคัญ 

  
11 การดำเนินงานที่ยกเลิก 

 

ในการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ
บริษัทเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
ทางอ้อมจำนวน 20.00 ล้านบาท จาก 10.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท) เป็น 30.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท โดยบริษัท เอ็นบซีี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมได้สละสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2564 บริษัทดังกล่าวได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น จำนวน 20.00 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อยทางอ้อมทำให้สัดส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทย่อยทางอ้อมลดลงจากร้อยละ 50.00 เป็น 
ร้อยละ 16.67  
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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การลดลงของสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม ดังนั้น ตั้งแต่
วันที่ 20 กันยายน 2564 ส่วนได้เสียคงเหลือในบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวจึงถูกจัดประเภทใหม่เป็นเงินลงทุนในตรา
สารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและไม่มีอิทธิพล
อย่างมีสาระสำคัญในบริษัทดังกล่าว มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินสุทธิของบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอ ร์วิส 
จำกัด ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่สูญเสียอำนาจการควบคุม มีจำนวน 36.23 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของ
ส่วนได้เสียคงเหลือที่รับรู้เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุม มีมูลค่าศูนย์บาท ณ วันนั้น 
กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 22.30 ล้านบาท และกำไรจากการสูญเสีย
อำนาจควบคุมเป็นจำนวน 13.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน 
 
กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุมใน บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจในส่วนงาน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่วนงานนี้ไม่ได้เป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกหรือถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเปรียบเทียบได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อนำเสนอการดำเนินงานที่
ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 
 

  งบการเงินรวม 

 

 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 
1 กรกฎาคม 2564  

ถึงวันที่  
20 กันยายน 2564 

  
สำหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2563 

  (พันบาท) 
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงานที่ยกเลิก     
รายได้   57,312  108,113 
ค่าใช้จ่าย   (66,142)  (105,492) 
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงาน   (8,830)  2,621 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด  (8,830)  2,621 

     
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   (3,155)  937 

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)  (0.0008)  0.0002 

   
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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  งบการเงินรวม 

 

 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 
1 มกราคม 2564  

ถึงวันที่  
20 กันยายน 2564 

  
สำหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2563 

  (พันบาท) 
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงานที่ยกเลิก     
รายได้   174,281  310,611 
ค่าใช้จ่าย   (211,643)  (323,809) 
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงาน   (37,362)  (13,198) 

ขาดทุนสำหรับงวด  (37,362)  (13,198) 

     
ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่   (13,348)  (4,715) 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)  (0.0033)  (0.0012) 

   

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานที่ยกเลิก   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน  (27,931)  (3,482) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (444)  (3,266) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  18,250  14,979 
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานที่ยกเลิก  (10,125)  8,231 
 

ผลกระทบจากการสูญเสียอำนาจควบคุมต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท  งบการเงินรวม 
 20 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,465  11,591 
เงินลงทุนชั่วคราว 581  580 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,640  6,511 
สินค้าคงเหลือ 22,953  22,040 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,097  1,451 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,881  5,974 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 2,639  4,308 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 
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ผลกระทบจากการสูญเสียอำนาจควบคุมต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท  งบการเงินรวม 
 20 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,388  1,746 
ค่าความนิยม 8,365      8,365 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,532  1,557 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (72,770)  (45,565) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (6,615)  (9,171) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (267)  (1,017) 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (4,317)  (2,779) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2,797)  (4,454) 
มูลค่าตามบัญชีและสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ (36,225)  1,137 
หัก ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม 22,295  3,614 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทย่อย (13,930)  4,751 

 

12 เครื่องมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 
 

  งบการเงินรวม 
  มูลค่าตามบัญช ี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เครื่องมือทางการเงินที่ 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกำไรหรอืขาดทุน  ระดับ 1 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564     
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน     
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น     
     ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด  52,686  52,686 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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13 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันอื่นๆ    

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น  205  - 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ 2,587  2,362 
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ 65,613  - 
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร 18,168  11,108 
รวม 86,573  13,470 
 

14 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ก) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการของ
บริษัทย่อยทางอ้อมมีมติอนุมัติการซื้อธุรกิจการให้บริการโฆษณา การนำเสนอข่าวสารและเนื้อหาดิจิตอล  
ภายใต้ชื่อ “The People” และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมจำนวน 30.00 ล้านบาท จากบริษัทแห่งหนึ่ง  

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมได้จ่ายเงินมัดจำจำนวน 2.00 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2564 บริษัทย่อยทางอ้อมได้จ่ายชำระเงินค่าซื้อขายจำนวน 18.00 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท และ
สำหรับการชำระราคา ค่าซื้อขายส่วนที่เหลือจำนวน 10.00 ล้านบาท ตกลงชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญา 

 

ข) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
จำนวน 20.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 
ร้อยละ 2 - 7 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ถึง
เดือนตุลาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดในสัญญาเงิน
กู้ยืม เช่น การดำรงสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยทางอ้อมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ค) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
- อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด  จำนวน 17,499,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม

ทั้งสิ้น 14.26 ล้านบาท ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
- อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ขอบสนาม จำกัด) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.998 

โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1.00 ล้านบาท 
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