
 

  

  

 

 

 

 

 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 







บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 309,127 338,748 305,021 333,481

เงินลงทุนชั่วคราว 500 100 300 100

ลูกหนี้การคา 3, 4 6,466 13,867 3,091 6,368

รายไดคางรับ 3,245 932 1,831 103

ลูกหนี้อื่น 3 3,571 10,813 9,378 17,541

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -      -      3,000 3,000

สินคาคงเหลือ 11,712 12,484 4,098 4,869

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7,137 6,179 704 782

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 341,758 383,123 327,423 366,244

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -      -      47,386   46,386

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 13,819 13,475 10,681 10,286

คาความนิยม 6 -      -      -        -      

สินทรัพยไมมีตัวตน 45,619 49,241 4,369 3,983

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,871 1,719 1,339 1,286

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,951 1,790 1,755 1,595

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 63,260 66,225 65,530 63,536

รวมสินทรัพย 405,018 449,348 392,953 429,780

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 3 5,289 4,538 605 522

เจาหนี้อื่น 3 38,870 41,057 7,082 7,948

คาใชจายคางจาย 3 10,520 13,391 5,968 5,333

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 3,657 4,008 3,570 3,785

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,890 3,178 721 1,532

รวมหนี้สินหมุนเวียน 60,226 66,172 17,946 19,120

หนี้สินไมหมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน

   สําหรับผลประโยชนพนักงาน 9,355 8,598 6,696 6,432

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 795 815 107 112

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 10,150 9,413 6,803 6,544

รวมหนี้สิน 70,376 75,585 24,749 25,664

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2562 2561 2562 2561

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

    ทุนจดทะเบียน 390,549 390,549 390,549 390,549

    ทุนที่ออกและชําระแลว 365,549 365,549 365,549 365,549

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 342,646 342,646 342,646 342,646

ขาดทุนสะสม

       จัดสรรแลว

          ทุนสํารองตามกฎหมาย 10,650 10,650 10,650 10,650

       ขาดทุนสะสม (384,123) (344,998) (350,641) (314,729)

รวมสวนของบริษัทใหญ 334,722 373,847 368,204 404,116

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (80) (84) -        -      

รวมสวนของผูถือหุน 334,642 373,763 368,204 404,116

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 405,018 449,348 392,953 429,780

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได 3

รายไดจากการขาย 8,298         9,790         4,326         3,842         

รายไดจากการใหบริการ 2,358         11,156       314            11,148       

รายไดดอกเบี้ย 1,021         698            1,735         698            

รายไดอื่น 3,581         3,600         2,562         4,530         

รวมรายได 15,258       25,244       8,937         20,218       

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและการใหบริการ 26,292       14,720       4,424         10,132       

ตนทุนในการจัดจําหนาย 6,545         4,907         989            3,089         

คาใชจายในการบริหาร 9 21,545       61,183       39,374       85,746       

ตนทุนทางการเงิน 149            184            115            154            

รวมคาใชจาย 54,531       80,994       44,902       99,121       

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (39,273)      (55,750)      (35,965)      (78,903)      

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 152            (374)           53              42              

ขาดทุนสําหรับงวด (39,121)      (56,124)      (35,912)      (78,861)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได -             -             -             -             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (39,121)      (56,124)      (35,912)      (78,861)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (39,125)      (56,101)      (35,912)      (78,861)      

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 4                (23)             -             -             

ขาดทุนสําหรับงวด (39,121) (56,124) (35,912) (78,861)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (39,125)      (56,101)      (35,912)      (78,861)      

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 4                (23)             -             -             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (39,121) (56,124) (35,912) (78,861)

ขาดทุนตอหุน (บาท) 10

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.107)        (0.330)        (0.098)        (0.464)        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 170,048        272,706        4,215            10,650          (183,135)       274,484        (39)                274,445        

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ         -         - 241                       -         - 241                       - 241               

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน         -         - 241                       -         - 241                       - 241               

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน         -         - 241                       -         - 241                       - 241               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน         -         -         -         - (56,101)         (56,101)         (23)                (56,124)         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         -         - (56,101)         (56,101)         (23)                (56,124)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 170,048        272,706        4,456            10,650          (239,236)       218,624        (62)                218,562        

งบการเงินรวม

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของ

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 365,549          342,646          10,650            (344,998)        373,847          (84)                 373,763          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                 -                 -                 (39,125)          (39,125)          4                     (39,121)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 (39,125)          (39,125)          4                     (39,121)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 365,549          342,646          10,650            (384,123)        334,722          (80)                 334,642          

งบการเงินรวม

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 170,048        272,706        4,215            10,650          (167,890)       289,729        

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ        -        - 241                      -        - 241               

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน        -        - 241                       -        - 241               

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน        -        - 241                       -        - 241               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน        -        -        -        - (78,861)         (78,861)         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด        -        -        -         - (78,861)         (78,861)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 170,048        272,706        4,456            10,650          (246,751)       211,109        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 365,549            342,646            10,650              (314,729)          404,116            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                   -                   -                   (35,912)            (35,912)            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   (35,912)            (35,912)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 365,549            342,646            10,650              (350,641)          368,204            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสําหรับงวด (39,121)         (56,124)         (35,912)         (78,861)         

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (152)              374               (53)                (42)                

ตนทุนทางการเงิน 149               184               115               154               

คาเสื่อมราคา 777               94                 587               64                 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 4,554            1,381            426               1,086            

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 699               224               221               176               

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (255)              -                -                -                

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -                241               -                241               

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ -                (1,349)           -                (1,349)           

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4,623            52,376          28,659          79,238          

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน (498)              (743)              (36)                (63)                

สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืน (258)              -                -                -                

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 293               1,044            (25)                151               

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ -                (2)                  -                (2)                  

ดอกเบี้ยรับ (1,021)           (698)              (1,735)           (698)              

(30,210)         (2,998)           (7,753)           95                 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 10,379          3,426            6,204            144               

รายไดคางรับ (2,313)           1,567            (1,728)           1,345            

ลูกหนี้อื่น 194               (1,130)           (858)              868               

สินคาคงเหลือ 479               (665)              796               (251)              

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (487)              83                 210               83                 

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช -                400               -                -                

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (161)              1                   (160)              -                

เจาหนี้การคา 751               (3,500)           83                 (3,944)           

เจาหนี้อื่น (2,347)           (634)              (1,281)           (1,102)           

คาใชจายคางจาย (2,871)           (513)              635               (602)              

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ (351)              (31)                (215)              (20)                

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (790)              58                 (775)              124               

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (20)                -                (5)                  (1)                  

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการดําเนินงาน (27,747)         (3,936)           (4,847)           (3,261)           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดจายออก (212)              (101)              (132)              (90)                

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (27,959)         (4,037)           (4,979)           (3,351)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว (400)              (401)              (200)              -                

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล -                (659)              -                (659)              

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น -                56,082          -                56,082          

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น -                (56,000)         -                (56,000)         

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 32                 30                 20                 30                 

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (707)              (508)              (567)              -                

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (932)              (960)              (812)              (414)              

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                -                (22,000)         -                

ดอกเบี้ยรับ 436               690               1,150            689               

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,571)           (1,726)           (22,409)         (272)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินลงทุนในบริษัทยอย -                -                (1,000)           -                

ดอกเบี้ยจาย (91)                (95)                (72)                (84)                

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (91)                (95)                (1,072)           (84)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (29,621)         (5,858)           (28,460)         (3,707)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 338,748        92,218          333,481        86,057          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 309,127        86,360          305,021        82,350          

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ 415               17                 415               17                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ    

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกนั 

4 ลูกหนี้การคา 

5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

6 คาความนิยม 

7 สวนงานดําเนินงาน 

8 รายได 

9 คาใชจายในการบริหาร 

10 ขาดทุนตอหุน 

11 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

12 เหตุการณหลังรอบระยะเวลารายงาน 

13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

14 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 

 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 

และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ันท่ี 24 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 

 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวดไดแก Silom Road Limited ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในหมูเกาะบริติชเวอรจิน 

(ถือหุนรอยละ 48.13) และ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 33.05) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ี

จัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ         

ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิทัล และการบริหารลิขสิทธิ์ รายละเอียดของ

บริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 5  

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง 

การรายงานทางการเงินระหวางกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ           

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ีเกี่ยวของ  

 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล 

ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลนี้มีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1_มกราคม 2562  ทุกฉบับมา

ถือปฏิบัติ 

 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญคือกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจาก

สัญญาท่ีทํากับลูกคา (“TFRS 15”) มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได (“TAS 

18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเกี่ยวของ 

 

ตาม TFRS 15 กลุมบริษัทรับรูรายไดเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการ ดวยจํานวนเงินท่ีสะทอนถึงสิ่ง

ตอบแทนท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับ และมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการ

ควบคุม เพื่อประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ในขณะท่ี TAS 18 กลุม

บริษัทรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ

ไปใหกับผูซื้อแลว  และรับรูรายไดจากการใหบริการตามข้ันความสําเร็จของรายการ ณ วันส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน กลุมบริษัทจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความไม

แนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

 

กลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน

มาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้กอนวันท่ีมีผลบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 13 

 

 (ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท

ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ 

การประมาณและขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงิน

ท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย

การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกัน 

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวนเรื่องการรับรูรายไดท่ีตองใชวิจารณญาณใน

การพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการควบคุม เพื่อประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรู

ตลอดชวงเวลาหนึ่งตามขอกําหนดของ TFRS 15 ท่ีกลุมบริษัทถือปฎิบัติเปนครั้งแรก 

 

การวัดมูลคายุติธรรม 

 

การวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 

 

เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังนี้  

 

• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน      

อยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตได (ขอมูลท่ีไม    

สามารถสังเกตได) 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 
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(ง) การปรับโครงสรางธุรกิจและการใชเกณฑในการดําเนินงานตอเนื่อง 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหนายสิ่งพิมพของกลุมบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมุงเนนการผลิตและจําหนาย

สิ่งพิมพเฉพาะท่ีทํากําไรใหแกกลุมบริษัท ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดมีการรับรูผลขาดทุนจาก

มูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ และตัดจําหนายลิขสิทธิ์สําหรับสิ่งพิมพในป 2559 นอกจากนี้ สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 39.12 ลานบาท และ 35.91 ลานบาท ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุมบริษัทมีขาดทุน

สะสมจํานวน 384.12 ลานบาท และ 350.64 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทอยูระหวางการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีรับ

ขอมูลขาวสารผานโลกออนไลนมากข้ึน เชน การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานทางออนไลนใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน การคัดสรรหนังสือ การปรับปรุงการจัดสงหนังสือใหรวดเร็วข้ึน ลดสัดสวนการจัดจําหนายผานรานหนังสือ 

(Modern Trade) และขยายธุรกิจเพื่อเจาะกลุมตลาดลูกคาใหกวางขวางมากข้ึน  เปนตน ซึ่งกลุมบริษัทไดมี 

การขยายตัวทางธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของส่ือออฟไลนและออนไลน รวมถึงกลุม

บริษัทไดปรับโครงสรางทางการเงินโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองภายใน

กลุมบริษัทและซื้อบริษัทยอยในป 2561 และจัดต้ังบริษัทยอยเพิ่มข้ึนในป 2562 

 

 ฝายบริหารของกลุมบริษัทเช่ือวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องตอไปมีความเหมาะสม เนื่องจากกลุมบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองเพียงพอสําหรับการ

ดําเนินธุรกิจอยางนอย 12 เดือนนับต้ังแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจึงไมไดรวมรายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินใหม ซึ่งอาจ

จําเปนหากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท 

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคล

หรือเปนกิจการ 
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ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 5 สําหรับความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญและกิจการท่ี

เกี่ยวของกันอื่น มีดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง /

สัญชาติ 

   ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุ ค ค ล ท่ี มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ                 

การวางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมตางๆ     

ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังนี้  

รวมถึงกรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทํา

หนาท่ีในระดับบริหารหรือไม) 

ผูถือหุนรายใหญ   

Silom Road Limited หมูเกาะบริติช

เวอรจิน 

เปนผูถือหุนรายใหญท่ีถือหุนในบริษัทรอยละ 

48.13 และมีผูแทนเปนกรรมการของบริษัท 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) 

ไทย เปนผูถือหุนรายใหญท่ีถือหุนในบริษัทรอยละ 

33.05 และมีผูแทนเปนกรรมการของบริษัท 

 

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน 

  

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 

   จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 71.45 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ

รวมกันจนถึงวันท่ี 19 กันยายน 2561 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด  

 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท สปริง 26 จํากัด (เดิมช่ือบริษัท  

   แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด) 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.93 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 84.50 และมีกรรมการ

รวมกันจนถึงวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง /

สัญชาติ 

   ลักษณะความสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาตจนถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ช่ั น  บ ร อ ด แ ค ส ต้ิ ง                 

คอรปอเรช่ัน  จํากัด  (มหาชน) ถือหุนรอยละ 

99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนช่ัน  อินฟอรมเมช่ัน 

เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 45.00 และมีกรรมการ

รวมกัน  (จดทะเบียน เลิกกิจการเมื่ อวัน ท่ี  1 

พฤศจิกายน 2561 และอยูระหวางการชําระบัญชี) 

   

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซื้อขายทางการคาปกติ 

ตนทุนขายและการใหบริการ ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 

ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 

รายไดอื่น ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 

   และคาใชจายในการบริหาร 

ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ     -  929      -  929 

ตนทุนขายและการใหบริการ     -  1,763      -  1,621 

ซื้ออุปกรณ 9      -  9      - 

รายไดอื่น     -  181      -  181 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 

   และคาใชจายในการบริหาร 

 

179 

  

1,586 

  

71 

  

980 

        

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม     -  -  714  - 

รายไดอื่น -  -  1,804  1,047 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 

   และคาใชจายในการบริหาร 

 

- 

  

- 

  

157 

  

214 

        

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 8  495  8  495 

ตนทุนขายและการใหบริการ     -  5,913      -  4,470 

ซื้ออุปกรณ     -  17      -  17 

รายไดอื่น 13  924  13  924 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 

   และคาใชจายในการบริหาร 

 

17 

  

247 

  

17 

  

38 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 4,068  3,083  4,068  3,083 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 222  194  222  194 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 4,290  3,277  4,290  3,277 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้  

 

ลูกหนี้การคา  - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 31,983  25,147  31,983  25,143 

บริษัทยอย -  -  125  125 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  9,845  -  9,845 

 31,983  34,992  32,108  35,113 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (31,961)  (34,899)  (32,086)  (35,024) 

สุทธ ิ 22  93  22  89 

 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

 งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มนีาคม (2,938)  40,437  (2,938)  38,537 

 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 14,647  14,648  14,647  14,648 

บริษัทยอย -  -  41,012  40,397 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  897  -  768 

 14,647  15,545  55,659  55,813 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,647)  (7,047)  (48,609)  (39,023) 

สุทธ ิ -  8,498  7,050  16,790 

        

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

 งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มนีาคม 7,600  12,066  9,586  40,785 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดคางรับ - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  1,034  - 

รวม -  -  1,034  - 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแก อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561 2562  2561  2562  2561 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย 6.20  6.20 -  -  58,000  36,000 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    -  -  (55,000)  (33,000) 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ -  -  3,000  3,000 

           

    2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ          

      งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม -  -  22,000  - 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  

มีดังนี้ 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  36,000  - 

เพิ่มข้ึน -  -  22,000  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม -  -  58,000  - 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  11  - 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 1  1     1  1 

รวม 1  1  12  1 

    

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 258  1,325  125  745 

บริษัทยอย -  -  1  361 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  200  -  197 

รวม 258  1,525  126  1,303 

        

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 30  51  30  48 

บริษัทยอย -  -  156  - 

รวม 30  51  186  48 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะสั้น 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยสองแหง (“บริษัท เนช่ัน โกลบอล            

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด” และ “บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) จํานวน 3 ลานบาท และ 55 ลานบาท ตามลําดับ 

(31 ธันวาคม 2561 : 3 ลานบาท และ 33 ลานบาท ตามลําดับ) เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืน

เมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศสี่แหง 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาอื่นๆ 

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญเพื่อรับบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงาน 

การตลาด และงานดานอื่นๆ โดยบริษัทและบริษัทยอยตกลงจะชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงานและงานดานอื่นๆ โดย

บริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  

 

บริษัทยอยไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญและกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเชาพื้นท่ีและบริการท่ีเกี่ยวของ 

โดยบริษัทยอยตกลงจะชําระคาเชาและบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญเพื่อเชาพื้นท่ีสํานักงานและบริการท่ีเกี่ยวของ โดยบริษัทและ

บริษัทยอยตกลงจะชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  

 

บริษัทไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญ บริษัทยอยและกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพื่อใหบริการระบบสารสนเทศ โดย

บริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  

 

4 ลูกหนี้การคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 31,983  34,992  32,108  35,113 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  6,477  13,847  3,102  6,301 

รวม  38,460  48,839  35,210  41,414 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (31,994)  (34,972)  (32,119)  (35,046) 

สุทธ ิ  6,466  13,867  3,091  6,368 

         

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสญู        

   สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม (2,978)  40,310  (2,927)  38,453 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 21  93  21  89 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 3  -  3  - 

   6 - 12 เดือน 221  2,006  221  2,006 

   มากกวา 12  เดือน 31,738  32,893  31,863  33,018 

 31,983  34,992  32,108  35,113 

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (31,961)  (34,899)  (32,086)  (35,024) 

 22  93  22  89 

    

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 3,708  10,499  1,909  6,201 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 2,728  3,266  1,152  61 

   3 - 6 เดือน -  11  -  11 

   6 - 12 เดือน 16  12  16  11 

   มากกวา 12  เดือน 25  59  25  17 

 6,477  13,847  3,102  6,301 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (33)  (73)  (33)  (22) 

 6,444  13,774  3,069  6,279 

        

สุทธ ิ 6,466  13,867  3,091  6,368 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง  90 วัน  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562  2561 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 46,386  - 

ซื้อเงินลงทุน 1,000  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม  47,386  - 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติใหจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

สตรีท อายบอล จํากัด ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) 

โดยเรียกชําระคาหุนเต็มจํานวน บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2562 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม มีดังนี้ 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สัดสวนความเปน        เงินปนผลรับสําหรบั 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  งวดสามเดือนสิ้นสดุวันท่ี 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  2562 2561 2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

  (รอยละ) (พันบาท) 

                      

บริษัท เนชั่น โกลบอล นําเขา ผลิตและจําหนาย 99.74 99.74 200,000  200,000 163,410  163,410  163,410  163,410  -  -   -  - 

   เอ็ดดูเทนเมนท จาํกัด สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก                     

 เพื่อการศึกษาและการ                     

 

บริษัท วันเวิลด มีเดีย  

   จํากัด 

 

บริษัท สตรีท อายบอล 

   จํากัด 

บันเทิง 

ใหบริการขอมูลขาวสาร

ในรูปแบบของสื่อ 

ออฟไลนและออนไลน 

เปนตัวแทนผูผลิตเนื้อหา 

และโฆษณาในสื่อหลาย

รูปแบบ 

 

 

99.99 

 

 

99.98 

 

99.99 

 

 

- 

 

60,000 

 

 

1,000 

  

60,000 

 

 

- 

 

60,000 

 

 

1,000 

  

60,000 

 

 

- 

  

13,614 

 

 

- 

  

13,614 

 

 

- 

  

46,386 

 

 

1,000 

 

 

 

  

46,386 

 

 

- 

  

- 

 

 

- 

  

- 

 

 

- 

รวม       224,410  223,410  177,024  177,024  47,386  46,386  -  - 

 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 คาความนิยม 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562  2561 

 (พันบาท) 

ราคาทุน    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,614  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม  5,614  - 

    

ขาดทุนจากการดอยคา    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,614  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม  5,614  - 

    

มูลคาสทุธิทางบัญชี    

ณ วันที่ 31 มีนาคม -  - 

    

เนื่องจากบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเริ่มดําเนินธุรกิจในระหวางป 2561 ผูบริหารของบริษัทเช่ือ

วาคาความนิยมท่ีไดรับมาจากการซื้อธุรกิจเกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร กลุมบริษัทจึงรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาของคาความนิยมจํานวน 5.61 ลานบาทในระหวางป 2561 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 สวนงานดําเนนิงาน 

 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 
 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  

 (พันบาท) 
             

รายไดจากลูกคาภายนอก 8,611  20,946  2,045     -  10,656  20,946  

รายไดอื่น 4,339  4,298  263     -  4,602  4,298  

รวมรายได 12,950  25,244  2,308     -  15,258  25,244  

             

ขาดทุนตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได (10,189)  (55,750)  (29,084)     -  (39,273)  (55,750)  

สินทรัพยสวนงาน             

   ณ วันท่ี 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 351,263  390,098  53,755  59,250  405,018  449,348  

หนี้สินสวนงาน             

   ณ วันท่ี 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 27,371  33,076  43,005  42,509  70,376  75,585  

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 รายได 

 

การดําเนินงานและรายไดหลักของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในงบการเงินประจําปลาสุด รายไดหลักของกลุมบริษัท

ไดมาจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา  

 

การจําแนกรายได 

 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลรายไดท่ีถูกจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตรหลัก ประเภทของผลิตภัณฑและบริการหลัก 

และจังหวะเวลาในการรับรูรายได  

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สวนงานที่รายงาน 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  

 (พันบาท) 

สวนงานภูมิศาสตรหลัก             

ไทย 12,950  25,244  2,308     -  15,258  25,244  

รวม 12,950  25,244  2,308     -  15,258  25,244  

             

ประเภทของสนิคาและบริการหลัก             

หนังสือ 8,611  20,946     -     -  8,611  20,946  

คาโฆษณา    -     -  2,045     -  2,045     -  

อื่น ๆ 4,339  4,298  263     -  4,602  4,298  

รวม 12,950  25,244  2,308     -  15,258  25,244  

             

จังหวะเวลาในการรับรูรายได             

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 12,950  25,244     -     -  12,950  25,244  

ตลอดชวงเวลาหนึ่ง    -     -  2,308     -  2,308     -  

รวม 12,950  25,244  2,308     -  15,258  25,244  

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนงานที่รายงาน 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562  2561 

 (พันบาท) 

สวนงานภูมิศาสตรหลัก    

ไทย 8,937  20,218 

รวม 8,937  20,218 

    

ประเภทของสนิคาและบริการหลัก    

หนังสือ 4,640  14,990 

อื่น ๆ 4,297  5,228 

รวม 8,937  20,218 

    

จังหวะเวลาในการรับรูรายได    

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 8,937  20,218 

รวม 8,937  20,218 

 

ยอดคงเหลอืของสัญญา 

 

ตารางตอไปนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาและหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  1 มกราคม  31 มีนาคม  1 มกราคม 

 2562  2562  2562  2562 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา  1,388  3,257  -  - 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา         

- สวนท่ีหมุนเวยีน  399  819  -  - 

หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา         

- สวนท่ีหมุนเวยีน   35  -  -  - 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาโดยสวนใหญแสดงถึงสิทธิของกลุมบริษัทในการไดรับสิ่งตอบแทนจากสินคาสั่งทํา เพื่อ

เปนการแลกเปลี่ยนกับงานท่ีทําเสร็จ แตยังไมไดเรียกชําระ ณ วันท่ีรายงาน สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาจะโอนไปเปน

ลูกหนี้เมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิในการไดรับสิ่งตอบแทนโดยไมมีเงื่อนไข ซึ่งโดยท่ัวไปเกิดข้ึนเมื่อออกใบแจงหนี้ 

 

หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาโดยสวนใหญเกิดจากสิ่งตอบแทนท่ีไดรับลวงหนาจากลูกคาสําหรับการขายสินคาและ

บริการ โดยกลุมบริษัทจะรับรูหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาดังกลาวเปนรายไดเมื่อสงมอบการควบคุมสินคาใหกับลูกคา 

และสิ่งตอบแทนท่ีไดรับซึ่งปนสวนใหการบริการท่ียังใหบริการไมเสร็จสิ้น  

 

สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืน 

 

สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืนวัดมูลคาโดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชีเดิมของสินคาคงเหลือท่ีขายหักตนทุนท่ีคาด

วาจะเกิดข้ึนในการรับคืนผลิตภัณฑดังกลาว 

 

9 คาใชจายในการบริหาร 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  4,623  52,376  28,659  79,238 

คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  10,976  4,050  6,512  2,918 

อื่นๆ   5,946  4,757  4,203  3,590 

รวม  21,545  61,183  39,374  85,746 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 ขาดทุนตอหุน 

 

ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 คํานวณจากขาดทุนสําหรับ

งวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดโดยแสดงการ

คํานวณดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท / พันหุน) 

ขาดทุนที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (39,125)  (56,101)  (35,912)  (78,861) 
        

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 365,549  170,048  365,549  170,048 
        

ขาดทุนตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.107)  (0.330)  (0.098)  (0.464) 

 

ขาดทุนตอหุนปรับลด  

 

กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุนของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NINE-WA)  

มารวมคํานวณเพ่ือหาขาดทุนตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจาก

พนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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11 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น 

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได 

       

ภายในหนึ่งป   6,785  6,050  5,531  4,795 

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 12,070  12,165  8,379  8,169 

รวม 18,855  18,215  13,910  12,964 

        

ภาระผูกพันอื่น         

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 10  10  10  10 

 

12 เหตุการณหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดถูกปรับปรุงใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีถูก

เลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทาย 400 วัน  กลุมบริษัทจึงแกไขโครงการผลประโยชน เมื่อ เกษียณแกพนักงานเพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปรับปรุงในไตรมาสสอง ป 2562 จากการแกไขโครงการดังกลาวทําให       

กลุมบริษัทจะรับรูประมาณการหนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตนทุนบริการใน

อดีตเพิ่มข้ึนในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันจํานวน 2.09 ลานบาท และ      

2.14 ลานบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวน 

1.79 บาท และ 1.83 ลานบาท ตามลําดับ 

 

13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท ซึ่งคาดวาจะมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนํามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2563 ซึ่งมีดังตอไปนี้  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 สัญญาเชา  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16* 
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน

ตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 19* 
 

การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการ

บัญชีปองกันความเสี่ยง  

 

ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเชา 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ไดนําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา (Single lessee accounting 

model) โดยผูเชาตองรับรูสิทธิการใชสินทรัพยท่ีแสดงถึงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิงท่ีเชาและหนี้สินตาม

สัญญาเชาท่ีแสดงถึงภาระผูกพันท่ีผูเชาตองจายชําระตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชา

ระยะสั้นหรือสินทรัพยอางอิงนั้นมีมลูคาตํ่า สวนการบัญชีสําหรับผูใหเชาไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีท่ีมี

ผลบังคับใชในปจจุบัน เชน ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชา

ดําเนินงาน 

 

ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 เปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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14 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลป 2562 

เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ ไดมีการจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอ 

งบการเงินระหวางกาลป 2562 ดังนี้ 

 

 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กอนจัด    หลังจัด  กอนจัด    หลังจัด 

 ประเภท  จัดประเภท  ประเภท  ประเภท  จัดประเภท  ประเภท 

 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561            

ลูกหนี้การคา 12,790  1,077  13,867  6,332  36  6,368 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,101)  (1,077)  (3,178)  (1,496)  (36)  (1,532) 

      -         -   
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