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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 137,789 68,405 132,130 64,140

เงินลงทุนชั่วคราว 4 140,258 250,707 140,000 250,499

ลูกหนี้การคา 5 48,984 47,229 44,171 44,865

รายไดคางรับ 3 4,413 6,550 1,888 3,333

ลูกหนี้อื่น 3 6,518 5,603 50,691 43,132

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3        -        - 33,000 3,000

สินคาคงเหลือ 2 23,927 223,562 8,332 34,798

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,301 1,105 846 565

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 363,190 603,161 411,058 444,332

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 610 803         -         -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6        -        - 61,410 61,410

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 1,452 3,128 1,261 2,745

สินทรัพยไมมีตัวตน 2 3,830 21,584 1,497 7,951

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2, 7 61,906 26,537 12,812 6,444

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,081 4,189 1,699 3,604

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 69,879 56,241 78,679 82,154

รวมสินทรัพย 433,069 659,402 489,737 526,486

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร         - 9,915         -         -

เจาหนี้การคา 3 92,408 122,826 16,542 26,410

เจาหนี้อื่น 3 8,513 9,698 6,163 4,273

คาใชจายคางจาย 3 10,827 15,390 5,598 6,237

ภาษีเงินไดคางจาย         - 126         - 126

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,676 5,419 4,286 4,599

รวมหนี้สินหมุนเวียน 117,424 163,374 32,589 41,645

หนี้สินไมหมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 8 11,064 8,142 8,229 4,725

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 902 853 105 105

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,966 8,995 8,334 4,830

รวมหนี้สิน 129,390 172,369 40,923 46,475

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

    ทุนจดทะเบียน 259,250 259,250 259,250 259,250

    ทุนที่ออกและชําระแลว 170,048 170,048 170,048 170,048

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 272,706 272,706 272,706 272,706

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 9 4,067 3,800 4,067 3,800

กําไร (ขาดทุน) สะสม

       จัดสรรแลว

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

       ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (153,331) 29,648 (8,657) 22,807

รวมสวนของบริษัทใหญ 304,140 486,852 448,814 480,011

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (461) 181         -         -

รวมสวนของผูถือหุน 303,679 487,033 448,814 480,011

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 433,069 659,402 489,737 526,486

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได 3

รายไดจากการขาย 23,745 29,722 8,793 11,224

รายไดจากการใหบริการ 13,518 22,533 13,501 22,171

ดอกเบี้ยรับ 2,741 2,026 3,001 2,076

รายไดอื่น 3,154 1,708 3,586 2,424

รวมรายได 43,158 55,989 28,881 37,895

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 3 21,082 36,995 13,941 22,698

คาใชจายในการขาย 3 7,474 9,707 4,811 5,968

คาใชจายในการบริหาร 3 9,588          11,560 6,633 6,376

ตนทุนทางการเงิน 177 232 138 155

รวมคาใชจาย 38,321 58,494 25,523 35,197

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 4,837 (2,505) 3,358 2,698

คาใชจายภาษีเงินได (8,640)         (608)            (633)            (560)            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (3,803) (3,113) 2,725 2,138 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหม

   เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

   คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชนพนักงาน         -          -         -         -

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         -          -         -         -

- สุทธิจากภาษี         -          -         -         -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (3,803) (3,113) 2,725 2,138 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (4,546)         (2,921)         2,725          2,138          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 743             (192)                    -         -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (3,803) (3,113) 2,725 2,138 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (4,548)         (2,921)         2,725          2,138          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 745             (192)                    -         -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (3,803) (3,113) 2,725 2,138 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 11

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.027)         (0.017)         0.016          0.013          

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด         -          -         -         -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได 3

รายไดจากการขาย 73,379 94,044 21,554 33,364

รายไดจากการใหบริการ 44,242 71,473 44,185 70,549

ดอกเบี้ยรับ 6,857 6,642 7,204 6,773

รายไดอื่น 7,947 6,118 12,031 8,471

รวมรายได 132,425 178,277 84,974 119,157

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 3 80,734 118,328 52,040 70,035

คาใชจายในการขาย 3 21,346 29,683 15,057 20,409

คาใชจายในการบริหาร 3 37,259 37,991 23,702 19,766

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสราง

   การประกอบธุรกิจ 2 204,445          - 23,969          -

ตนทุนทางการเงิน 660 746 456 480

รวมคาใชจาย 344,444 186,748 115,224 110,690

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (212,019) (8,471) (30,250) 8,467

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 34,723 (1,889) 5,600 (1,745)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (177,296) (10,360) (24,650) 6,722

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

(พันบาท)

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหม

   เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

   คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชนพนักงาน 8 (3,230)          - (3,841)          -

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 7 646          - 768          -

- สุทธิจากภาษี (2,584)          - (3,073)          -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (179,880) (10,360) (27,723) 6,722 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (176,332)     (9,893)         (24,650)       6,722          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (964)            (467)                     -         -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (177,296) (10,360) (24,650) 6,722

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (178,918)     (9,893)         (27,723)       6,722

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (962)            (467)                     -         -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (179,880) (10,360) (27,723) 6,722

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 11

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน  (1.037) (0.058) (0.145) 0.040 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด         -          - (0.145) 0.035 

(พันบาท)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง ยังไมได ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 170,048          272,706          2,279            10,300            60,254            515,587          680                 516,267          

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 9           -           - 1,139                      -           - 1,139                        - 1,139              

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 12           -           -        -           - (11,904)           (11,904)                     - (11,904)           

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน           -           - 1,139                      - (11,904)           (10,765)                     - (10,765)           

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน           -           - 1,139                      - (11,904)           (10,765)                     - (10,765)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน           -           -           -           - (9,893)             (9,893)             (467)                (10,360)           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด           -           -           -           - (9,893)             (9,893)             (467)                (10,360)           

โอนไปสํารองตามกฎหมาย           -           -           - 350                 (350)                          -           -           -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 170,048          272,706          3,418            10,650            38,107            494,929          213                 495,142          

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(พันบาท)



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง ยังไมได รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง จัดสรร ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 170,048          272,706          3,800            10,650            29,648            486,852          181                 487,033          

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 9           -           - 267                         -           - 267                           - 267                 

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 12           -           -           -           - (3,741)             (3,741)                       - (3,741)             

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน           -           - 267                         - (3,741)             (3,474)                       - (3,474)             

   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดย

      อํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง           -           -           -           - (320)                (320)                320                 -                  

   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย           -           -           -           - (320)                (320)                320                 -                  

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน           -           - 267                         - (4,061)             (3,794)             320                 (3,474)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน           -           -           -           - (176,332)         (176,332)         (964)                (177,296)         

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น           -           -           -           - (2,586) (2,586) 2                     (2,584)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด           -           -           -           - (178,918)         (178,918)         (962)                (179,880)         
                                                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 170,048          272,706          4,067            10,650            (153,331)         304,140          (461)                303,679          

งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 170,048       272,706      2,279           10,300         30,364        485,697         

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 9         -         - 1,139                   -         - 1,139             

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 12         -         -         -         - (11,904)       (11,904)          

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน         -         - 1,139                   - (11,904)       (10,765)          

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน         -         - 1,139                   - (11,904)       (10,765)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน         -         -         -         - 6,722          6,722             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         -         - 6,722          6,722             

โอนไปสํารองตามกฎหมาย         -         -         - 350              (350)                      -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 170,048       272,706      3,418           10,650         24,832        481,654         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง ยังไมได

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง จัดสรร รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 170,048       272,706      3,800           10,650         22,807        480,011         

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 9          -          - 267                       -          - 267                

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 12          -          -          -          - (3,741)         (3,741)            

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน          -          - 267                       - (3,741)         (3,474)            

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน          -          - 267                       - (3,741)         (3,474)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน          -          -          -          - (24,650)       (24,650)          

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น          -          -          -          - (3,073)         (3,073)            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด          -          -          -          - (27,723)       (27,723)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 170,048       272,706      4,067           10,650         (8,657)         448,814         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (177,296)       (10,360)         (24,650)         6,722            

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคา 978               1,617            782               1,003            

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 9,325            16,626          3,250            4,871            

ดอกเบี้ยรับ (6,857)           (6,642)           (7,204)           (6,773)           

ตนทุนทางการเงิน 660               746               456               480               

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 929               4,005            44                           -

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน (1,139)           (5,897)           (476)              (822)              

ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง 148,973        1,542            18,560          1,252            

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (39)                          - (39)                          -

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (116)              (59)                (59)                (59)                

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 12,354                    - 4,521                      -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 222               792               255               603               

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 267               1,139            267               1,139            

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (34,723)         1,889            (5,600)           1,745            

(46,462) 5,398 (9,893) 10,161

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (1,545)           (9,704)           1,126            (7,614)           

รายไดคางรับ 2,137            10,903          1,445            9,692            

ลูกหนี้อื่น (1,284)           8,890            (7,927)           3,499            

สินคาคงเหลือ 50,662          8,073            7,906            3,145            

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 258               311               130               273               

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 193               107                         -           -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 253               (39)                50                           -

เจาหนี้การคา (30,418)         (10,037)         (9,868)           (13,800)         

เจาหนี้อื่น 248               4,254            1,930            1,430            

คาใชจายคางจาย (4,563)           (5,615)           (639)              (664)              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 257               233               (313)              457               

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (767)                        - (767)                        -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 49                 5                             -           -

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (30,982) 12,779 (16,820) 6,579

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

จายภาษีเงินได (580)              (4,570)           (537)              (4,162)           

ภาษีเงินได หัก ณ ที่จายไดรับคืน 1,855                      - 1,855                      -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (29,707) 8,209 (15,502) 2,417

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 7,943            5,871            8,289            6,006            

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน           -           - (30,000)                   -

เงินลงทุนชั่วคราว 105,433        (120,270)       105,483        (120,200)       

ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ (119,000)                 - (119,000)                 -

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 124,055                  - 124,055                  -

ซื้ออุปกรณ (48)                (78)                (44)                (78)                

ขายอุปกรณ 105                         - 48                           -

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (5,318)           (6,618)           (1,317)           (1,022)           

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 113,170 (121,095) 87,514 (115,294)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (423)              (509)              (281) (336)              

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (3,741) (11,904)         (3,741) (11,904)         

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (9,915) 35           -           -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (14,079) (12,378) (4,022) (12,240)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 69,384 (125,264) 67,990 (125,117)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 68,405 222,491 64,140 218,161

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 137,789 97,227 132,130 93,044

     

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ 3 1,353 3 1,261

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 2,180 3,674           -           -

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

(พันบาท)

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

4 เงินลงทุนชั่วคราว 

5 ลูกหน้ีการคา 

6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

7 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

8 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

9 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

11 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

12 เงินปนผล 

13 เครื่องมือทางการเงิน 

14 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

15 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

16 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

17 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดจัดทําโดยผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัท เน่ืองจากเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 

2559 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดออกประกาศฉบับท่ี 95/2559 แจงบุคคลท่ีมี

ลักษณะขาดความนาไววางใจในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่ง

เปนบริษัทใหญ ทําใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 เน่ืองจาก

บุคคลดังกลาวทําหนาท่ีเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท และบริษัทยังไมไดแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ี

วางลง ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 บริษัทไมมีกรรมการผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติและใหออกงบการเงิน

ระหวางกาลน้ี 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย

และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 
 

บริษัทใหญในระหวางงวดไดแก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ-72.95)_ซึ่งเปน        

นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ                

ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธ์ิ รายละเอียดของ

บริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 6 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง                

งบการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558           

งบการเงินน้ีมิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล               

ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง

ใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1_มกราคม 2559_ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ     

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ    

ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัทหรือบริษัท 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของ    

บริษัท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวน

ท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 

 

(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ    

การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน

จํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย

การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกับ

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวัดมูลคายุติธรรม 

 

เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  

 

•  ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 

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

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

•  ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตได) 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติฐานท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุขอ 13 เครื่องมือทางการเงิน 

 

(ง) การใชเกณฑการดําเนินงานตอเน่ือง 

 

สืบเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งบริษัทไดมีการพิจารณาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ดังกลาวและพยายามปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันท่ี 3 สิงหาคม 

2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสิ่งพิมพของกลุมบริษัท โดยต้ังสํารอง

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมุงเนนการผลิตและจําหนายสิ่งพิมพ

เฉพาะท่ีทํากําไรใหแกกลุมบริษัท รวมท้ังมีแผนงานและมาตรการควบคุมคาใชจายท้ังในสวนของคาใชจายดานการ

ผลิตโดยมีการลดตนทุนอยางตอเน่ือง คาใชจายดานการบริหาร การจัดการการขนสง และคาใชจายบริหารอ่ืนๆ ซึ่ง

ผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดมีการพิจารณาต้ังสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง และตัดจําหนาย

ลิขสิทธ์ิสําหรับสิ่งพิมพ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 จํานวนเงิน 193.48 ลานบาท และ 10.97 

ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และจํานวน 20.83 ลานบาท และ 3.13 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ รวมถึงไดมีการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2559 จํานวน 32.88 ลานบาทและ 3.96 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 

นอกจากน้ี กลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินมูลคาธุรกิจโดยพันธมิตรรวมในการลงทุน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ท้ังน้ีผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของกลุมบริษัทเห็นวายังมีสินทรัพยสุทธิเพียงพอท่ีจะดําเนินงานอยาง

ตอเน่ืองและเชื่อวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติฐานทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยางตอเน่ืองตอไป

มีความเหมาะสม ดังน้ัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไมไดรวมรายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพย

และการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหน้ีสินใหม ซึ่งอาจจําเปนหากกลุมบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเน่ือง

ตอไปได 

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท       

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอ

บุคคลห รือกิจการในการตัดสิน ใจทางการเงินและการบริห ารห รือใน ทางกลับกัน  ห รือกลุมบริ ษัทอยู 

ภายใตก า รค ว บ คุม เดียว กัน ห รืออ ยูภ า ย ใตอิท ธิพ ล อ ยา งมีนัยสํา คัญ เดียวกัน กับ บุค ค ล ห รือ กิจก า ร นั้น  

การเก่ียวของกันน้ีอาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 6 สําหรับความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญและกิจการท่ี

เก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 
 

ช่ือกิจการ 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 ท้ั งน้ี  

รวมถึงกรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทํา

หนาท่ีในระดับบริหารหรือไม) 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน)  

ไทย เป น บ ริ ษั ท ให ญ ถื อ หุ น บ ริ ษั ท รอ ยล ะ  72.95           

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น 

   จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 71.45      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

   ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด  

 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

จํากัด 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.90      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 90.00      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 84.50      

และมีกรรมการรวมกัน 

มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนชั่น ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต 

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

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอรมเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 45.00              

และมีกรรมการรวมกัน 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซือ้ขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไป 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 

ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 

รายไดอ่ืน ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

และ 2558 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4,393  6,781  4,029  6,160 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 3,091  3,750  3,057  3,513 

ขายอุปกรณ 28  467  28  467 

รายไดอ่ืน 985  109  291  9 

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,409  1,315  929  940 

        

บริษัทยอย        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  -  63 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  260  49 

รายไดอ่ืน -  -  1,163  1,071 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  314  364 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,568  4,804  1,615  4,675 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 6,861  13,460  4,855  7,466 

ขายอุปกรณ 1  -  1  - 

ซื้ออุปกรณ 3  1,200  3  1,200 

รายไดอ่ืน 784  -  723  - 

คาใชจายในการขายและบริหาร 926  1,767  511  716 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

เงินเดือนและคาแรง 2,484  2,051  2,484  2,051 

อ่ืนๆ  184  149  184  149 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 2,668  2,200  2,668  2,200 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 7,084  9,014  6,114  7,869 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 10,069  10,508  9,760  9,507 

ขายอุปกรณ 794  467  737  467 

รายไดอ่ืน 1,002  217  308  18 

คาใชจายในการขายและบริหาร 4,420  7,557  2,996  6,410 

        

บริษัทยอย        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  4  70 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  -  139  - 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  356  148 

รายไดอ่ืน -  -  5,281  3,219 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  1,030  1,295 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 8,873  10,862  8,871  10,635 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 26,725  43,034  14,990  25,158 

ขายอุปกรณ 28  -  28  - 

ซื้ออุปกรณ 3  1,200  3  1,200 

รายไดอ่ืน 1,928  -  1,867  - 

คาใชจายในการขายและบริหาร 2,861  3,250  1,239  1,096 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

เงินเดือนและคาแรง 7,615  6,153  7,615  6,153 

อ่ืนๆ  559  445  559  445 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 8,174  6,598  8,174  6,598 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี  

 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 13,007  16,427  12,568  16,270 

บริษัทยอย -  -  3,645  3,671 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 12,572  9,132  12,572  8,861 

 25,579  25,559  28,785  28,802 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน -  (19)  -  (19) 

สุทธ ิ 25,512  25,473  28,718  28,716 

 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

      งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

      งวดเกาเดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

 

รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 243  34  243  34 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 2,010  112  1,259  112 

บริษัทยอย -  -  45,665  39,134 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 1,251  1,666  1,226  1,637 

 3,261  1,778  48,150  40,883 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 

สุทธ ิ 3,261  1,778  48,150  40,883 

 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

      งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

      งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแก อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   กิจการที่เกี่ยวของกัน  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558 2559  2558  2559  2558 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย 6.37  6.59 -  -  33,000  3,000 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2559 และ 2558 มีดังน้ี 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -               -  3,000  3,000 

เพิ่มขึ้น -  -  30,000  - 

ลดลง -  -  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  33,000  3,000 

 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 2,031  18,598  1,990  3,634 

บริษัทยอย -  -  3,584  3,584 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน  82,683  92,647  3,974  8,419 

รวม 84,714  111,245  9,548  15,637 

 

เจาหน้ีอื่น -  กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 1,981  3,801  1,114  1,141 

บริษัทยอย -  -  906  995 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 379  666  176  479 

รวม 2,360  4,467  2,196  2,615 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 61  195  59  187 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 214  3,015  214  712 

รวม 275  3,210  273  899 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะส้ัน 

 

บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”)  จํานวน          

3 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของ

สถาบันการเงินในประเทศสี่แหง 

 

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงเปล่ียนแปลงเงินใหกูยืมระยะสั้นกับบริษัทยอยดังกลาว    

โดยเปล่ียนแปลงคูสัญญาในต๋ัวสัญญาใชเงินเดิมจากบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัดเปน บริษัท เนชั่น โกลบอล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดยมีเง่ือนไขของสัญญาคงเดิม 

 

ในระหวางไตรมาส 3 ป 2559 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะส้ันกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น           

โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) จํานวน 30 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือ

ทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถาบันการเงินในประเทศสี่แหง 

 

สัญญาอื่นๆ 

 

บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญากับบริษัทใหญเพื่อรับบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการ

ดําเนินงาน การตลาดและงานดานอ่ืนๆ โดยบริษัทและบริษัทยอยจะชําระคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา   

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงานและงานดาน

อ่ืนๆ โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา  

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 28 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับกิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยจะชําระคาตอบแทน

ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา 

 

4 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน  258  125,691  -  125,483 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน  140,000  120,000  140,000  120,000 

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา  -  5,016  -  5,016 

รวม  140,258  250,707  140,000  250,499 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 ของตราสารหน้ีท่ีอยูในความ

ตองการของตลาดมีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

หลักทรัพยเพือ่คา         

ณ วันท่ี 1 มกราคม  5,016  -  5,016  - 

ซื้อระหวางงวด  119,000  -  119,000  - 

ขายระหวางงวด  (124,016)  -  (124,016)  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  -  -  -  - 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 25,579  25,559  28,785  28,802 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  33,982  32,550  16,464  17,573 

รวม  59,561  58,109  45,249  46,375 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (6,213)  (5,377)  (122)  (78) 

      คาเผื่อสินคารับคืน   (4,364)  (5,503)  (956)  (1,432) 

สุทธ ิ  48,984  47,229  44,171  44,865 

 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ           

   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  235  503  15  -  

   งวดเกาเดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน  929  4,005  44  -  

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 4,964  17,382  4,601  17,022 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 1,052  7,502  976  7,570 

3 - 6 เดือน 4,301  431  4,303  431 

6 - 12 เดือน 15,195  149  15,319  167 

มากกวา 12  เดือน 67  95  3,586  3,612 

 25,579  25,559  28,785  28,802 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

  คาเผื่อสินคารับคืน -  (19)  -  (19) 

 25,512  25,473  28,718  28,716 

        

บุคคลหรอืกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 22,212  21,750  15,542  17,072 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 5,331  5,450  774  450 

3 - 6 เดือน 64  31  64  31 

6 - 12 เดือน 458  20  58  20 

มากกวา 12  เดือน 5,917  5,299  26  - 

 33,982  32,550  16,464  17,573 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,146)  (5,310)  (55)  (11) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (4,364)  (5,484)  (956)  (1,413) 

 23,472  21,756  15,453  16,149 

        

สุทธ ิ 48,984  47,229  44,171  44,865 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง  90 วัน  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 61,410  62,010 

ซื้อเงินลงทุน -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  61,410  62,010 

 

การควบรวมกิจการของบริษัทยอย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการ

ของบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัดกับบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัดซึ่งเปนการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสรางการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

 

ภายใตสัญญาโอนกิจการดวยวิธีการโอนทรัพยสินและหน้ีสินท้ังหมด บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัดจะโอน

ทรัพยสินและหน้ีสินท้ังหมดใหกับบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดยบริษัท เนชั่น โกลบอล            

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จะชําระคาตอบแทนใหแกบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัดจํานวน 47 ลานบาทโดยกําหนด

วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เปนวันท่ีรับโอนกิจการ ภายหลังการควบรวมกิจการดังกลาว บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้น

เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2559 

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด มีรายไดจํานวน 3.74 ลานบาท 

และขาดทุนจํานวน 6.19 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหน่ึงของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทตามวิธีสวนไดเสีย 

 

การซื้อเงินลงทุน 
 

ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) เม่ือวันท่ี 

1 มิถุนายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ

จํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) เปน 97 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 97,000 หุน มูลคาหุน

ละ 1,000 บาท) ใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) บริษัทยอยดังกลาว

ไดรับชําระคาหุนเต็มจํานวนเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 

4 กรกฎาคม 2559 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดังน้ี 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดสวนความเปน        เงินปนผลรับสําหรับงวด 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  เกาเดือนสิ้นสุดวันที ่

  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

  2559 2558 2559  2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท นําเขา ผลิตและจําหนาย - 99.99 -  41,250 -  25,364  -  -  -  25,364  -  - 

   จํากัด (โอนกิจการและเสร็จ การตูนเพ่ือการศึกษา                     

สิ้นการชําระบัญชีเมื่อวันที่   

17 ตุลาคม 2559) 

และการบันเทิง                     

บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด ผลิตรายการโทรทัศน 99.99 99.99 1,000  1,000 1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 

   (บริษัทหยุดดําเนินพาณิชยกิจ และใหบริการโฆษณา                     

   ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2557) ผานสื่อโทรทัศน                     

บริษัท เนชั่น โกลบอล นําเขา ผลิตและจําหนาย 99.47 98.99 97,000  50,000 60,410  35,046  -  -  60,410  35,046  -  - 

   เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก                     

 เพ่ือการศึกษาและการ                     

 บันเทิง                     

รวม       61,410  61,410  -  -  61,410  61,410  -  - 

 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รวม 61,906  26,537  -  - 

การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  61,906  26,537  -  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รวม 12,812  6,444  -  - 

การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  12,812  6,444  -  - 

 

  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2559 และ 2558 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที่    ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  30 กันยายน 

 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 2,176  (61)  -  2,115 

สินคาคงเหลือ 13,884  34,311  -  48,195 

ประมาณการหน้ีสิน 1,628  (61)  646  2,213 

ยอดขาดทุนยกไป 8,849  534  -  9,383 

รวม 26,537  34,723  646  61,906 

 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที่    ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  30 กันยายน 

 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 4,194  (1,053)  -  3,141 

สินคาคงเหลือ 13,275  308  -  13,583 

ประมาณการหน้ีสิน 1,354  206  -  1,560 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 456  228  -  684 

ยอดขาดทุนยกไป 10,326  631  -  10,957 

รวม 29,605  320  -  29,925 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  30 กันยายน 

 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 302  (86)  -  216 

สินคาคงเหลือ 5,197  3,712  -  8,909 

ประมาณการหน้ีสิน 945  (67)  768  1,646 

ยอดขาดทุนยกไป -  2,041  -  2,041 

รวม 6,444  5,600  768  12,812 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  30 กันยายน 

 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 565  (165)  -  400 

สินคาคงเหลือ 5,070  251  -  5,321 

ประมาณการหน้ีสิน 746  149  -  895 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 456  228  -  684 

รวม 6,837  463  -  7,300 

 

บริษัทรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษี เน่ืองจากผูบริหารพิจารณาวามี

ความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 

 

บริษัทยอยยังไมรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะสิ้นอายุในป 2559 

และ 2563-2564 จํานวน 82.16 ลานบาท เน่ืองจากผูบริหารพิจารณาวายังไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัท

ยอยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 36 

8 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 11,064  8,142  8,229  4,725 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็        

รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน (142)  343  (4)  249 

        

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก        

   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูใน        

   ระหวางงวด -  -  -  - 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็        

รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 459  1,029  430  747 

        

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก        

   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูใน        

   ระหวางงวด 3,230  -  3,841  - 

 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก 

ความเสี่ยงของชวงชีวิตและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย  

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 ของภาระผูกพัน

ของโครงการผลประโยชน มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        

   ณ วันท่ี 1 มกราคม 8,142  6,769  4,725  3,729 

        

รับรูในกําไรขาดทุน        

ตนทุนบริการปจจุบัน 653  792  465  603 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 237  237  175  144 

กําไรจากการลดขนาดโครงการ (431)  -  (210)  - 

 459  1,029  430  747 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตาม        

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย 3,230  -  3,841  - 

 3,230  -  3,841  - 

อื่นๆ        

รับเขา (โอนออก) (767)  -  (767)  - 

 (767)  -  (767)  - 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        

   ณ วันที่ 30 กันยายน 11,064  7,798  8,229  4,476 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 39 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนัก) ไดแก 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2559  2558  2559  2558 

  (รอยละ) 

อัตราคิดลด  2.9  4.1  2.9  4.1 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 

 

ขอสมมติฐานเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 

 

9 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

 

 NINE-WA 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)_ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 4.25 ลานหนวย 

 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาว เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด               

เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 0.27 ลานบาท และ 0.27 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 1.14 ลานบาท 

และ 1.14 ลานบาท ตามลําดับ) 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ             

มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 )พันบาท  /พันหนวย(  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,387  3,800  832  2,279 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 642  1,200  523  1,265 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (545)  (933)  (108)  (126) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 1,484  4,067  1,247  3,418 

 

NINE-W1 

 

ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีดังน้ี 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ         

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2559 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2559 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

84.96 - - 84.96 4 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิด

คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 85 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 85,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

เปนจํานวน 259.25 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุน

สามัญจํานวนไมเกิน 174,250,000_หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิตามท่ีกลาวไวขางตน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 

 

 ส่ือส่ิงพิมพและบริการ  ส่ือโทรทัศน  อื่นๆ  รวม 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

    (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 111,515  145,856  4,570  15,659  1,536  4,002  117,621  165,517 

รายไดอ่ืน 12,455  11,748  77  35  2,272  977  14,804  12,760 

รายไดรวม 123,970  157,604  4,647  15,694  3,808  4,979  132,425  178,277 

                

ขาดทุนตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได (206,066)  (3,447)  (4,539)  (3,125)  (1,414)  (1,899)  (212,019)  (8,471) 

สินทรัพยตามสวนงานท่ีรายงาน                

   ณ วันท่ี 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 361,217  597,052  22,001  24,251  3,388  3,911  386,606  625,214 

หน้ีสินตามสวนงานท่ีรายงาน                

   ณ วันท่ี 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 114,422  155,895  1,213  3,831  1,240  3,319  116,875  163,045 

 

กลุมบริษัทมีการพิจารณาขอมูลเก่ียวกับสวนงานท่ีรายงานใหม เพื่อใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางธุรกิจตามแผนการดําเนินงานในหมายเหตุ 2 (ง) 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดสินทรัพยและหน้ีสินของสวนงานที่รายงาน 

 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพย    

รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 386,606  625,214 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 46,463  34,188 

สินทรัพยรวม 433,069  659,402 

    

หน้ีสิน    

รวมหน้ีสินของสวนงานท่ีรายงาน 116,875  163,045 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 12,515  9,324 

หน้ีสินรวม 129,390  172,369 

 

11 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 

คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย

แลวระหวางงวดโดยแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (4,546)  (2,921)  2,725  2,138 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 170,048  170,048  170,048  170,048 
        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.027)  (0.017)  0.016  0.013 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (176,332)  (9,893)  (24,650)  6,722 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 170,048  170,048  170,048  170,048 
        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (1.037)  (0.058)  (0.145)  0.040 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
 

กําไร_(ขาดทุน)_ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559_และ 2558     

คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย

แลวระหวางงวดในแตละงวด หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ    

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (24,650)  6,722 
    

จํานวนหุนสามัญ (ขั้นพื้นฐาน) 170,048  170,048 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน -  20,338 

จํานวนหุนสามัญ (ปรับลด) 170,048  190,386 
    

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.145)  0.035 

 

บริษัทไมไดแสดงขาดทุนตอหุนปรับลดสําหรับงบการเงินรวม เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานของ 

ผูถือหุนสามัญในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 
 

บริษัทไมไดแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NINE-WA) (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจาก

พนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2559 และ 2558 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NINE-WA) 

มารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนตอหุนปรับลด เน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานของผูถือหุนสามัญใน            

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 

บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NINE-WA) มารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลด เน่ืองจากราคาใช

สิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญ

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

 

12 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.022 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 3.74               

ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.07 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 11.90            

ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

13 เครื่องมือทางการเงิน 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 

 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลําดับ

ชั้นมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคา

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชี

ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2559          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน 

   ทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 137,789         

เงินลงทุนชั่วคราว 140,258         

ลูกหน้ีการคา 48,984         

รายไดคางรับ 4,413         

ลูกหน้ีอ่ืน 3,896         

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 610         

เจาหน้ีการคา 92,408         

เจาหน้ีอ่ืน 5,057         

คาใชจายคางจาย 10,827         

 

 31 ธันวาคม 2558          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 5,016  -  5,016  -  5,016 

 

 สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน 

   ทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 68,405         

เงินลงทุนชั่วคราว 245,691         

ลูกหน้ีการคา 47,229         

รายไดคางรับ 6,550         

ลูกหน้ีอ่ืน 3,068         

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 803         



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2558          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน 

   ทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรม          

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 9,915         

เจาหน้ีการคา 122,826         

เจาหน้ีอ่ืน 8,655         

คาใชจายคางจาย 15,390         
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2559          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน 

   ทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 132,130         

เงินลงทุนชั่วคราว 140,000         

ลูกหน้ีการคา 44,171         

รายไดคางรับ 1,888         

ลูกหน้ีอ่ืน 48,781         

เงินใหกูยืมระยะสั้นแก 

   กิจการท่ีเก่ียวของกัน 33,000         

เจาหน้ีการคา 16,542         

เจาหน้ีอ่ืน 2,707         

คาใชจายคางจาย 5,598         



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2558          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 5,016  -  5,016  -  5,016 

          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน 

   ทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 64,140         

เงินลงทุนชั่วคราว 245,483         

ลูกหน้ีการคา 44,865         

รายไดคางรับ 3,333         

ลูกหน้ีอ่ืน 42,169         

เงินใหกูยืมระยะสั้นแก 

   กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3,000         

เจาหน้ีการคา 26,410         

เจาหน้ีอ่ืน 3,231         

คาใชจายคางจาย 6,237         

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

 

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

 

ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจําสําหรับสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคายุติธรรม

เหลาน้ีถูกจัดประเภทอยูในระดับท่ีตางกันของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา นิยามของ

ระดับตางๆ มีดังน้ี 

 

• ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หน้ีสินอยางเดียวกันซึ่งกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 

• ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยน้ันหรือ

หน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน 

 

 กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหน้ีถือไวเพื่อคาโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิรวมของเงิน

ลงทุนซึ่งเปนขอมูลรายงานจากบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย  

 

14 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ิน        

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได        

ภายในหน่ึงป   3,310  5,268  2,635  2,568 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 441  2,429  441  2,429 

รวม 3,751  7,697  3,076  4,997 

        

ภาระผูกพันอื่น         

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 1,303  1,497  694  694 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ก) บริษัทไดทําสัญญาเชาและบริการเพ่ือเชาสํานักงานรวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกกับบริษัทในประเทศ     

แหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทตกลง

ชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเง่ือนไขในการตออายุสัญญาได 
 

ข) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยตกลงจายคาเชา                

ตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
 

15 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดออกประกาศ ฉบับท่ี 

95/2559 แจงบุคคลท่ีมีลักษณะขาดความนาไววางใจในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 

กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ ทําใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตวันท่ี 

6 ตุลาคม 2559 เน่ืองจากบุคคลดังกลาวทําหนาท่ีเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท ตอมาในการประชุมวิสามัญ

ของผูถือหุนของบริษัทใหญครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม 

เพื่อเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทใหญไม

สามารถดําเนินการจดทะเบียนเพื่อแตงต้ังกรรมการบริษัทตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนกระทรวงพาณิชยในทันที 

เน่ืองจากผูถือหุนสวนหน่ึงของบริษัทใหญไดคัดคานการจดทะเบียนดังกลาว ขณะน้ีบริษัทใหญอยูระหวางการจัดทํา

หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงในประเด็นท่ีเก่ียวของตอนายทะเบียน จากกรณีดังกลาวสงผลใหบริษัทไมสามารถจัดการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเพื่อแตงต้ังกรรมการใหม เพื่อเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการแทนตําแหนง

กรรมการท่ีวางลงได เน่ืองจากมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ทําใหบริษัทยังไมมีกรรมการผูมี

หนาท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติขอมูลทางการเงินระหวางกาลเชนเดียวกัน  

 

16 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 5/2559 เรื่องแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซึ่งยังไมมีผลบังคับใชและไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินน้ี ประกาศฉบับ

น้ีอาจเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 กลุมบริษัทไมมีแผนท่ีจะนําประกาศฉบับน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ  

 

กลุมบริษัทไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท จากการถือปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ีซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือ

ปฏิบัติ  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (ไมไดตรวจสอบ) 
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17 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลเพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบของงวด 2559 ไดมีการจัดประเภทรายการ

ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินระหวางกาลป 2559 ดังน้ี 

 
 

 2558 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็            

   สําหรับงวดสามเดือน            

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน            

คาใชจายในการบริหาร 9,360  2,200  11,560  4,176  2,200  6,376 

คาตอบแทนผูบริหาร 2,200  (2,200)  -  2,200  (2,200)  - 

   -      -   

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็            

   สําหรับงวดเกาเดือน            

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน            

คาใชจายในการบริหาร 31,393  6,598  37,991  13,168  6,598  19,766 

คาตอบแทนผูบริหาร 6,598  (6,598)  -  6,598  (6,598)  - 

   -      -   
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