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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 111,236       92,218 106,601 86,057

เงินลงทุนชั่วคราว 5 -   103,025 -   102,961

ลูกหนี้การคา 4, 6 12,031         62,423 6,651 55,348

รายไดคางรับ 1,946           3,555 643 2,608

ลูกหนี้อื่น 4 4,132           14,729 8,208 51,169

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -               -   12,500 -   

สินคาคงเหลือ 16,813         18,649 6,074 5,699

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,132           671 601 625

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 151,290       295,270 141,278 304,467

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช -   400 -   -   

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -   -   54,553 -   

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 5,543           1,121 2,631 651

คาความนิยม 3, 8 -               -   -   -   

สินทรัพยไมมีตัวตน 9 58,631         12,617 9,145 11,344

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5,252           11,326 3,297 8,864

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,823           503 1,629 501

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 71,249         25,967 71,255 21,360

รวมสินทรัพย 222,539 321,237 212,533 325,827

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 2561 2560 2561 2560

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 4 10,795 13,167 6,619 12,037

เจาหนี้อื่น 4, 10 35,361 3,938 3,184 3,461

คาใชจายคางจาย 4 12,642 10,533 6,236 5,583

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 4,787 4,647 4,749 4,632

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,201 937 524 666

รวมหนี้สินหมุนเวียน 64,786 33,222 21,312 26,379

หนี้สินไมหมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน

   สําหรับผลประโยชนพนักงาน 13,613 12,721 10,314 9,607

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 819 849 111 112

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 14,432 13,570 10,425 9,719

รวมหนี้สิน 79,218 46,792 31,737 36,098

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 2561 2560 2561 2560

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

    ทุนที่ออกและชําระแลว 170,049 170,048 170,049 170,048

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 272,709 272,706 272,709 272,706

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 11 -   4,215 -   4,215

ขาดทุนสะสม

       จัดสรรแลว

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

       ขาดทุนสะสม (310,020) (183,135) (272,612) (167,890)

รวมสวนของบริษัทใหญ 143,388 274,484 180,796 289,729

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (67) (39) -               -               

รวมสวนของผูถือหุน 143,321 274,445 180,796 289,729

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 222,539 321,237 212,533 325,827

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได 4

รายไดจากการขาย 11,673        20,684        5,153          7,679          

รายไดจากการใหบริการ 9,296          14,109        7,451          14,103        

รายไดดอกเบี้ย 1,022          1,327          1,067          1,325          

รายไดอื่น 2,481          2,509          3,071          3,180          

รวมรายได 24,472        38,629        16,742        26,287        

คาใชจาย 4

ตนทุนขายและการใหบริการ 33,864        15,040        11,011        12,229        

ตนทุนในการจัดจําหนาย 5,357          8,037          3,725          6,178          

คาใชจายในการบริหาร 13 26,732        9,624          16,425        6,625          

ตนทุนทางการเงิน 153             174             122             139             

รวมคาใชจาย 66,106        32,875        31,283        25,171        

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (41,634)       5,754          (14,541)       1,116          

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (6,433)         (1,584)         (6,338)         190             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (48,067)       4,170          (20,879)       1,306          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย -              1,107          -              1,107          

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของ

   เงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน -              (95)              -              (95)              

ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม

   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -              (203)            -              (203)            

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง -              809             -              809             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

- สุทธิจากภาษีเงินได -              809             -              809             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (48,067)       4,979          (20,879)       2,115          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (48,067)       4,162          (20,879)       1,306          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -              8                 -              -              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (48,067)       4,170          (20,879)       1,306          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (48,067)       4,971          (20,879)       2,115          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -              8                 -              -              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (48,067)       4,979          (20,879)       2,115          

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 15

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.28) 0.02            (0.12) 0.01            

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได 4

รายไดจากการขาย 33,954        60,200        12,768        18,504        

รายไดจากการใหบริการ 32,487        39,727        29,373        39,695        

รายไดดอกเบี้ย 3,154          5,259          3,182          6,243          

รายไดอื่น 9,412          9,224          12,118        15,277        

รวมรายได 79,007        114,410      57,441        79,719        

คาใชจาย 4

ตนทุนขายและการใหบริการ 71,643        52,529        33,008        35,988        

ตนทุนในการจัดจําหนาย 18,080        19,972        10,530        15,002        

คาใชจายในการบริหาร 13 114,385      34,337        117,448      24,645        

ตนทุนทางการเงิน 555             583             427             441             

รวมคาใชจาย 204,663      107,421      161,413      76,076        

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (125,656)     6,989          (103,972)     3,643          

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 14 (6,074)         (3,323)         (5,567)         180             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (131,730)     3,666          (109,539)     3,823          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 5 -              599             -              599             

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของ

   เงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปกําไรหรือขาดทุน 5 -              (425)            -              (425)            

ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม

   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -              (35)              -              (35)              

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง -              139             -              139             

- สุทธิจากภาษีเงินได -              139             -              139             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (131,730)     3,805          (109,539)     3,962          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (131,702)     3,657          (109,539)     3,823          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (28)              9                 -              -     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (131,730)     3,666          (109,539)     3,823          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (131,702)     3,796          (109,539)     3,962          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (28)              9                 -              -     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (131,730)     3,805          (109,539)     3,962          

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 15

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.77) 0.02 (0.64) 0.02 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

สวนของ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง เงินลงทุน ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เผื่อขาย ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 170,048         272,706         4,087             10,650           (189,699)                       - 267,792         (654)              267,138        

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 11        -        - (50)                       -        -                 - (50)                       - (50)               

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน        -        - (50)                       -        -                 - (50)                       - (50)               

   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดย

      อํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง     -     -     -     - (601)                              - (601)              601                -               

   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย     -     -     -     - (601)                              - (601)              601                -               

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน     -     - (50)                    - (601)                              - (651)              601                (50)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน     -     -     -     - 3,657                             - 3,657             9                    3,666            

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     -     -     -     -       - 139                          139                      - 139               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด     -     -     -     - 3,657             139                          3,796             9                    3,805            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 170,048         272,706         4,037             10,650           (186,643)        139                          270,937         (44)                270,893        

งบการเงินรวม

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)



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

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 11 1                     3                             - -                  -                  4                     -                  4                     

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 11 -                  -                  602                 -                  -                  602                 -                  602                 

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 1                     3                     602                 -                  -                  606                 -                  606                 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 1                     3                     602                 -                  -                  606                 -                  606                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  (131,702)        (131,702)        (28)                  (131,730)        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  (131,702)        (131,702)        (28)                  (131,730)        

โอนไปขาดทุนสะสม 11 -                  -                  (4,817)            -                  4,817 -                  -                  -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 170,049          272,709          -                  10,650            (310,020)        143,388          (67)                  143,321          

งบการเงินรวม

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง เงินลงทุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 170,048         272,706    4,087        10,650           (9,968)           -      447,523         

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 11 -      -      (50)            -      -      -      (50)                 

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -      -      (50)            -      -      -      (50)                 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -      -      (50)            -      -      -      (50)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -      -      -      -      3,823             -      3,823             

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -      -      -      -      -      139                         139                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -      -      -      -      3,823             139                         3,962             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 170,048         272,706    4,037        10,650           (6,145)           139                         451,435         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 11 1                    3                    -                -                -                4                    

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 11 -                -                602                -                -                602                

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 1                    3                    602                -                -                606                

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 1                    3                    602                -                -                606                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                -                -                -                (109,539)        (109,539)        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                (109,539)        (109,539)        

โอนไปขาดทุนสะสม 11 -                -                (4,817)           -                4,817             -                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 170,049         272,709         -                10,650           (272,612)        180,796         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม

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

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (131,730)     3,666          (109,539)     3,823          

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 6,074          3,323          5,567          (180)            

ตนทุนทางการเงิน 555             583             427             441             

คาเสื่อมราคา 491             401             201             335             

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 9,820          4,156          2,980          2,013          

ขาดทุนจากการดอยคา 5,447          -              5,447          -              

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 651             255             509             172             

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 420             -              -              -              

(กลับรายการ) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 602             (50)              602             (50)              

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ (2,070)         (716)            (2,070)         (716)            

กําไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย -              -              -              (3,264)         

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 59,003        207             87,646        35               

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน (1,388)         (1,116)         (351)            (414)            

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 4,565          771             1,612          321             

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (35)              -              (22)              -              

ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 47               61               -              -              

ดอกเบี้ยรับ (3,154)         (5,259)         (3,182)         (6,243)         

(50,702)       6,282          (10,173)       (3,727)         

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 2,845          (8,589)         1,570          (8,981)         

รายไดคางรับ 1,609          1,114          1,965          1,947          

ลูกหนี้อื่น 758             (6,183)         2,906          2,092          

สินคาคงเหลือ (2,729)         855             (1,986)         1,668          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (4,496)         942             (40)              555             

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 400             -              -              -              

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,175)         (89)              (1,175)         (88)              

เจาหนี้การคา (2,372)         (62,251)       (5,418)         (293)            

เจาหนี้อื่น 1,607          632             (340)            451             

คาใชจายคางจาย 552             (1,620)         653             (1,141)         

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 140             497             117             497             

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (404)            29               (141)            331             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (30)              (44)              (1)                7                 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการดําเนินงาน (53,997)       (68,425)       (12,063)       (6,682)         

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดจายออก (413)            (358)            (353)            (316)            

ภาษีเงินได หัก ณ ที่จายไดรับคืน 463             -              463             -              

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (53,947)       (68,783)       (11,953)       (6,998)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่จายไป -              -              -              4,264          

เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา 3, 7 (1,558)         -              (10,000)       -              

เงินลงทุนชั่วคราว 64               140,196      -              140,000      

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล 104,872      -              104,872      -              

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล -              (89,275)       -              (89,275)       

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น 133,159      388,977      133,159      388,977      

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น (133,000)     (285,000)     (133,000)     (285,000)     

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 32               -              32               -              

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (3,997)         -              (2,127)         -              

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (26,472)       (14,860)       (781)            (11,956)       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -              -              (12,500)       (3,000)         

เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -              -              -              39,000        

ดอกเบี้ยรับ 3,034          3,229          3,059          4,211          

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 76,134        143,267      82,714        187,221      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ 4                 -              4                 -              

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืม (2,881)         -              -              -              

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -              -              (50,000)       (103,000)     

ดอกเบี้ยจาย (292)            (350)            (221)            (261)            

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,169)         (350)            (50,217)       (103,261)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 19,018        74,134        20,544        76,962        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 92,218        20,829        86,057        13,826        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 111,236      94,963        106,601      90,788        

     

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ 69               -              54               -              

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 29,361        391             -              -              

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ    

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 การซื้อบริษัทยอย 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกนั 

5 เงินลงทุนช่ัวคราว 

6 ลูกหนี้การคา 

7 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

8 คาความนิยม 

9 สินทรัพยไมมีตัวตน 

10 เจาหนี้อื่น 

11 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

12 สวนงานดําเนินงาน 

13 คาใชจายในการบริหาร 

14 ภาษีเงินได 

15 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

16 เครื่องมือทางการเงิน 

17 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

18 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

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

มีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ันท่ี 24 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร (ท่ีอยูเดิมเลขท่ี 1858/121-122, 125-128 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร)  
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553 
 

บริษัทใหญในระหวางงวดไดแก บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ-71.04)_ซึ่งเปน 

นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ 

ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธิ์  
  

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง 

การรายงานทางการเงินระหวางกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ           

(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล 

ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลนี้มีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบับมาถือ

ปฏิบัติ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัทหรือบริษัท 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 18 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตนสภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวกําหนดให

ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ กลุมบริษัท

ไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลกอนวันท่ีมีผลบังคับใช 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงนิ 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16* 
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 
2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 19* 
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ท้ังจํานวนท่ีรับรูและชวงเวลาท่ี 

รับรู โดยรายไดจะรับรูเม่ือ (หรือ ณ วันท่ี) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคาของ 

รายไดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นํามาใชแทนมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินเกี่ยวกับการรับรูรายได ดังตอไปนี้  

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญากอสราง  

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได  

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 

โฆษณา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสราง 

อสังหาริมทรัพย  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทาง การเงินตลอดจน

การรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง 
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ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 15 และท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 (ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท

ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

 (ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ 

การประมาณและขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงิน

ท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย

การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกับ 

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

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 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุขอ 16 เครื่องมือทางการเงิน 
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(ง) การปรับโครงสรางธุรกิจและการใชเกณฑในการดําเนินงานตอเนื่อง 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสรางการประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายสิ่งพิมพของกลุมบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมุงเนนการผลิตและ

จําหนายสิ่งพิมพเฉพาะท่ีทํากําไรใหแกกลุมบริษัท ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุน

จากมูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ และตัดจําหนายลิขสิทธิ์สําหรับสิ่งพิมพในป 2559 นอกจากนี้ สําหรับงวดเกา

เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนสุทธิจํานวน 131.73 ลานบาท และ 109.54 ลานบาท 

สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกัน บริษัท

มีขาดทุนสะสมจํานวน 310.02 ลานบาท และ 272.61 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทอยูระหวางการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ ซึ่งกลุมบริษัทไดมี

การขยายตัวทางธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลนและออนไลนตามท่ีกลาวไวใน

หมายเหตุขอ 3 และภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเปน

เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมบริษัทตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 18 

 

นอกจากนี้ บริษัทใหญไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เกี่ยวกับ

เกณฑการจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง ฐานะการเงินและสภาพคลองของบริษัทใหญ 

ตลอดจนแผนงานและการจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม ผูบริหารของกลุมบริษัท

เช่ือวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไปมีความเหมาะสม 

เนื่องจากกลุมบริษัทยังมีสภาพคลองเพียงพอในการดําเนินงานอยางนอย 12 เดือนนับต้ังแตวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไมไดรวมรายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัด

ประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินใหม ซึ่งอาจจําเปนหากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่อง

ตอไปได 

 

3 การซ้ือบริษัทยอย 

 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2561 กลุมบริษัทไดมาซึ่งอํานาจควบคุมในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีดําเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลนและออนไลน โดยการซื้อหุนสามัญในบริษัท

รอยละ 99.99 จากผูถือหุนเดิม มีผลทําใหกลุมบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเปนรอยละ 99.99 

 

การมีอํานาจควบคุมในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด จะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายชองทางการดําเนินงานจากสื่อ

สิ่งพิมพไปเปนสื่อดิจิตอลไดอยางคลองตัวมากข้ึน  
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ในระหวางงวดนับต้ังแตวันท่ี 4 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด มีรายได

จํานวน 3.10 ลานบาท และมีขาดทุนจํานวน 43.15 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของ 

กลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีรายไดรวม 

ไมเปลี่ยนแปลง และมีขาดทุนรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เพิ่มข้ึนจํานวน 5.45 ลานบาท 
 

ขอมูลของสิ่งตอบแทนท้ังหมดท่ีโอนใหและมูลคาท่ีรับรู ณ วันท่ีซื้อสําหรับสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา 

แตละประเภทท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให 

   มูลคายุติธรรม 

   (พันบาท) 

เงินสด   10,000 

รวม   10,000 
 

สินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา 

   มูลคายุติธรรม 

   (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   8,442 

ลูกหนี้อื่น   105 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   15 

อุปกรณ   1,266 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   194 

เงินกูยืมระยะสั้น   (2,881) 

เจาหนี้อื่น   (1,921) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (667) 

รวมสินทรัพยสุทธิที่ระบุได   4,553 

คาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ   5,447 

สิ่งตอบแทนที่โอนให   10,000 
    

   (พันบาท) 

เงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการซื้อบริษัทยอย   8,442 

เงินสดจาย   (10,000) 

กระแสเงินสดจายสุทธิจากการซ้ือบริษัทยอย   1,558 
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 ผูบริหารตองประมาณมูลคายุติธรรมของธุรกิจท่ีซื้อมา ณ วันท่ีซื้อ 

ในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคาซึ่งตองไมเกินกวาหนึ่งปนับจากวันท่ีซื้อ ผูซื้อตองปรับยอนหลังประมาณ

การท่ีเคยรับรูไว ณ วันท่ีซื้อ เพื่อสะทอนผลของมูลคาเพิ่มเติมท่ีไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ี

มีอยู ณ วันท่ีซื้อ กรณีดังกลาวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจอาจถูกปรับปรุงใหม 
 

คาความนิยม  
 

คาความนิยมสวนใหญมาจากทักษะและความสามารถทางบุคลากรในการทํางานของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด 

และการรวมมือกันซึ่งคาดวาจะสําเร็จ จากการรวมธุรกิจของกลุมบริษัท ท้ังนี้ไมมีคาความนิยมท่ีคาดวาจะนํามาหัก

เปนคาใชจายทางภาษีเงินได (ดูหมายเหตุขอ 8) 
 

ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจจํานวน 0.10 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับคาท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 

คาท่ีปรึกษากฎหมายไดถูกรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุมบริษัท 
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท 

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคล

หรือเปนกิจการ 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 7 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 สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ     

ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังนี้  

รวมถึงกรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทํา

หนาท่ีในระดับบริหารหรือไม) 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน)  

ไทย เป น บ ริ ษั ท ให ญ ถื อ หุ น บ ริ ษั ท รอ ยล ะ 71.04           

และมีกรรมการรวมกัน 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

   ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 

   จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริษัทใหญ ถือหุนรอยละ 71.45      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด (*) ไทย เปนบริษัท ท่ีบริษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด  

 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

จํากัด 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.93      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริษัทใหญ ถือหุนรอยละ 84.50      

และมีกรรมการรวมกัน 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน (*) ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต 

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 โยมิอูร-ิเนช่ัน  อินฟอรมเมช่ัน 

เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริษัทใหญ ถือหุนรอยละ 45.00              

และมีกรรมการรวมกัน 
 

(*) บริษัทใหญไดจําหนายบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัดและบริษัท เนช่ัน ยู จํากัดในระหวางไตรมาส 3 ป 2561  
 

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 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน     

สรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,712  3,891  1,712  3,891 

ตนทุนขายและการใหบริการ 1,514  2,402  1,443  2,310 

รายไดอื่น 76  601  76  601 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 2,041  1,382  1,130  870 
        

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม -  -  45  - 

รายไดอื่น -  -  1,056  1,129 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร -  -  182  313 
        

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 2,328  771  2,328  771 

ตนทุนขายและการใหบริการ 15,231  6,017  4,151  4,456 

ขายอุปกรณ 31  -  19  - 

รายไดอื่น 1,224  1,057  1,224  1,045 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 260  536  39  221 
        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 3,506  1,560  3,506  1,560 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 232  115  232  115 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 3,738  1,675  3,738  1,675 
 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3,516  6,329  3,516  5,686 

ตนทุนขายและการใหบริการ 5,057  7,001  4,787  6,651 

ซื้ออุปกรณ 306  -  -  - 

รายไดอื่น 332  2,522  332  1,455 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 5,738  4,073  3,261  2,529 
        

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม -  -  45  989 

รายไดอื่น -  -  4,131  4,576 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร -  -  635  948 
        

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3,213  1,932  3,210  1,922 

ตนทุนขายและการใหบริการ 29,553  18,695  13,153  13,570 

ขายอุปกรณ 31  -  19  - 

ซื้ออุปกรณ 17  -  17  - 

รายไดอื่น 3,294  3,233  3,294  3,197 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 964  1,612  219  405 
        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 10,088  4,680  10,088  4,680 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 626  343  626  343 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 10,714  5,023  10,714  5,023 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้  

 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 29,255  27,959  27,583  24,970 

บริษัทยอย -  -  127  719 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 14,010  13,270  14,010  13,265 

 43,265  41,229  41,720  38,954 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (40,321)  (67)  (38,777)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน -  -  -  - 

สุทธ ิ 2,944  41,162  2,943  38,887 

    

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

 งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน (1,504)  -  (651)  - 

 งวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน 40,321  -  38,777  - 

 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 8,823  8,745  7,271  6,681 

บริษัทยอย -  -  37,001  39,730 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 1,491  4,079  1,477  3,776 

 10,314  12,824  45,749  50,187 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,068)  -  (40,169)  - 

สุทธ ิ 246  12,824  5,580  50,187 

        

        



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

 งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน (2,280)  -  (1,019)  - 

 งวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน 10,068  -  40,169  - 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแก อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   กิจการที่เกี่ยวของกัน    30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560 2561  2560  2561  2560 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย 6.20  - -  -  12,500  - 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  36,000 

เพิ่มข้ึน -  -  12,500  3,000 

ลดลง -  -  -  (39,000) 

ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  12,500  - 

 

 

 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 1,434  1,224  1,370  1,156 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน  4,773  3,548  2,447  2,924 

รวม 6,207  4,772  3,817  4,080 

    

เจาหนี้อื่น -  กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 2,292  1,677  1,348  1,143 

บริษัทยอย -  -  685  635 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 61  277  49  112 

รวม 2,353  1,954  2,082  1,890 
    

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 32  145  30  113 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  543  -  284 

รวม 32  688  30  397 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะสั้น 

 

บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) 

จํานวน 1.5 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR 

เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศสี่แหง 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) จํานวน 11.0 ลานบาท 

เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยของสถาบัน

การเงินในประเทศสี่แหง 

 

สัญญาอื่นๆ 
 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทใหญเพื่อรับบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงาน 

การตลาด และงานดานอื่นๆ โดยบริษัทและบริษัทยอยตกลงจะชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา   

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงานและงานดานอื่นๆ โดย

บริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  

 

บริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทใหญและกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเชาพื้นท่ีและบริการท่ีเกี่ยวของ โดย

บริษัทยอยตกลงจะชําระคาเชาและบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทใหญเพื่อเชาพื้นท่ีสํานักงานและบริการท่ีเกี่ยวของ โดยบริษัทและบริษัท

ยอยตกลงจะชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทใหญ บริษัทยอยและกิจการท่ีเกี่ยวของอื่นเพื่อใหบริการระบบสารสนเทศ โดยบริษัทจะ

ไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  

 

5 เงินลงทุนชั่วคราว 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน  -  64  -  - 

ตราสารหนี้ถือไวเพื่อคา         

   (ในกองทุนสวนบุคคล)  -  102,961  -  102,961 

รวม  -  103,025  -  102,961 

 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสวนบุคคล โดยจางบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระในประเทศ กองทุนสวนบุคคลน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อการบริหารเงินสดของบริษัท โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ตามสภาวการณท่ีเหมาะสม

กับตลาดทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทไดไถถอนเงินสดจากกองทุนดังกลาวท้ังจํานวนแลว 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน ของตราสารหนี้ท่ีอยูในความตองการของตลาดมี

ดังนี้ 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

หลักทรัพยเพ่ือคา         

ณ วันท่ี 1 มกราคม  -  103,261  -  103,261 

ซื้อระหวางงวด  133,000  83,000  133,000  83,000 

ขายระหวางงวด  (133,159)  (54,832)  (133,159)  (54,832) 

โอนระหวางงวด  -  (131,552)  -  (131,552) 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา  159  123  159  123 

ณ วันที่ 30 กันยายน  -  -  -  - 

 

หลักทรัพยเพ่ือคา (ในกองทุนสวนบุคคล)         

ณ วันท่ี 1 มกราคม  102,961  -  102,961  - 

ขายระหวางงวด  (104,872)  -  (104,872)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา  1,911  -  1,911  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  -  -  -  - 

 

หลักทรัพยเผื่อขาย         

ณ วันท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

ซื้อระหวางงวด  -  202,000  -  202,000 

ขายระหวางงวด  -  (333,552)  -  (333,552) 

โอนระหวางงวด  -  131,552  -  131,552 

ณ วันที่ 30 กันยายน  -  -  -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

หลักทรัพยเผือ่ขาย (ในกองทุนสวนบุคคล)         

ณ วันท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

ซื้อระหวางงวด  -  89,275  -  89,275 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา  -  174  -  174 

ณ วันที่ 30 กันยายน  -  89,449  -  89,449 

 

6 ลูกหนี้การคา 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 43,265  41,229  41,720  38,954 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  11,510  27,561  3,866  17,051 

รวม  54,775  68,790  45,586  56,005 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (41,673)  (3,908)  (38,798)  (169) 

      คาเผื่อสินคารับคืน  (1,071)  (2,459)  (137)  (488) 

สุทธ ิ  12,031  62,423  6,651  55,348 

         

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสญูสําหรับ        

   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 7,198  21  8,122  (13) 

   งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 48,935  207  47,477  35 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 3,601  3,743  3,601  2,047 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดอืน 310  6,877  310  6,877 

   3 - 6 เดือน 895  790  895  630 

   6 - 12 เดือน 8,805  4,737  8,264  4,038 

   มากกวา 12  เดือน 29,654  25,082  28,650  25,362 

 43,265  41,229  41,720  38,954 

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (40,321)  (67)  (38,777)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน -  -  -  - 

 2,944  41,162  2,943  38,887 
        

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 8,312  21,195  3,611  16,602 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 1,826  2,390  182  164 

   3 - 6 เดือน 7  71  38  128 

   6 - 12 เดือน 27  127  27  111 

   มากกวา 12  เดือน 1,338  3,778  8  46 

 11,510  27,561  3,866  17,051 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,352)  (3,841)  (21)  (102) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (1,071)  (2,459)  (137)  (488) 

 9,087  21,261  3,708  16,461 
        

สุทธ ิ 12,031  62,423  6,651  55,348 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 90 วัน  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  61,410 

ซื้อเงินลงทุน 10,000  - 

เพิ่มข้ึน 50,000  103,000 

ขาดทุนจากการดอยคา (5,447)  - 

จําหนาย -  (1,000) 

ณ วันที่ 30 กันยายน  54,553  163,410 

 

มีการซื้อและเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ดังนี้ 

 

การซื้อเงินลงทุน 
 

เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2561 บริษัทไดลงทุนในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย   

รอยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชําระแลวเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด จึงกลายเปนบริษัท

ยอยของกลุมบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 3) 

 

การเพิ่มเงินลงทุน 
 

ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 60 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 600,000 หุน มูลคาหุนละ 100 

บาท) โดยเรียกชําระคาหุนรอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนเปนจํานวนเงิน 40 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวได 

จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”)  เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  

คณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวมีมติใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีกรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 

10 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการชําระคาหุนเพิ่มเติมกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 

2561 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การดอยคา 
 

เนื่องจากบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) ไดเริ่มดําเนินธุรกิจในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 2561 

ผูบริหารของบริษัทเช่ือวามูลคาของเงินลงทุนดังกลาวอาจเกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร กลุมบริษัทจึง

รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 5.45 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2561 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังนี้ 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  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 

  2561 2560 2561  2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (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                     

 บันเทิง                     

บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ใหบริการขอมูลขาวสาร 99.99 - 60,000  - 60,000  -  5,447  -  54,553  -  -  - 

 ในรูปแบบของสื่อ                     

 ออฟไลนและออนไลน                     

รวม       223,410  163,410  168,857  163,410  54,553  -  -  - 

 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 คาความนิยม 

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561    งบการเงินรวม 

    หมายเหตุ  (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม      - 

ไดมาจากการรวมธุรกิจ    3  5,447 

ณ วันที่ 30 กันยายน       5,447 

       

ขาดทุนจากการดอยคา       

ณ วันท่ี 1 มกราคม      - 

ขาดทุนจากการดอยคา     5,447 

ณ วันที่ 30 กันยายน      5,447 

       

มูลคาสุทธิทางบัญช ี       

ณ วันที่ 1 มกราคม      - 

ณ วันที่ 30 กันยายน      - 

 

เนื่องจากบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเริ่มดําเนินธุรกิจในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 2561 ผูบริหาร

ของบริษัทเช่ือวาคาความนิยมท่ีไดรับมาจากการซื้อธุรกิจอาจเกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร กลุมบริษัท

จึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจํานวน 5.45 ลานบาท ในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

9 สินทรัพยไมมตัีวตน 

 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุมบริษัทซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรและลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

และเครื่องหมายการคาราคาทุนรวม 21.70 ลานบาท และ 30 ลานบาท ตามลําดับ 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 เจาหนี้อื่น 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน 4  2,353  1,954  2,082  1,890 

          

อื่นๆ          

เจาหนี้อื่น   991  1,007  936  996 

รายไดรับลวงหนา   112  575  112  575 

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย   31,905  402  54  - 

   33,008  1,984  1,102  1,571 
          

รวม   35,361  3,938  3,184  3,461 

 

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 สวนใหญประกอบดวยเจาหนี้คาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรและ

ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร และเครื่องหมายการคาจํานวน 15.79 ลานบาท และ 16.05 ลานบาท ตามลําดับ 

 

11 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 

 

 NINE-WA 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)_ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 4,250,000 หนวย 

 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด 

เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 0.60 ลานบาท และ 0.60 ลานบาท ตามลําดับ (2560: กลับรายการ

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑจํานวน 0.05 ลานบาท และ 0.05 ลานบาท ตามลําดับ) 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธ ิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธ ิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พนับาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,538  4,215  1,492  4,087 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 220  602  406  908 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด -  -  (424)  (958) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอาย ุ (1,758)  (4,817)  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  1,474  4,037 

 

NINE-W1 
 

 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชซึ่งหมดอายุเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 มีดังนี้ 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2561 

ออกสิทธ ิ

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

11 กรกฎาคม 2561 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(พันหนวย) (บาท / หุน)  

84,959 - 1 84,958 4 

11 กรกฎาคม 

2561 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 สวนงานดําเนนิงาน 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 
 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อโทรทัศนและสื่อรูปแบบใหม  อื่นๆ  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

    (พันบาท) 
                

รายไดจากลูกคาภายนอก 17,148  31,806  3,301  2,430  520  557  20,969  34,793 

รายไดอื่น 2,819  3,220  -  165  684  451  3,503  3,836 

รวมรายได 19,967  35,026  3,301  2,595  1,204  1,008  24,472  38,629 
                

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได (10,210)  7,979  (21,236)  (1,974)  (10,188)  (251)  (41,634)  5,754 
                

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน                
                

รายไดจากลูกคาภายนอก 60,090  93,953  4,773  4,421  1,578  1,553  66,441  99,927 

รายไดอื่น 10,209  12,458  13  176  2,344  1,849  12,566  14,483 

รวมรายได 70,299  106,411  4,786  4,597  3,922  3,402  79,007  114,410 
                

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได (27,282)  11,558  (76,097)  (3,656)  (22,277)  (913)  (125,656)  6,989 
                

สินทรัพยสวนงาน                

   ณ วันท่ี 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 130,396  227,956  61,812  31,615  12,018  17,185  204,226  276,756 

หนี้สินสวนงาน                

   ณ วันท่ี 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 24,747  30,105  37,988  581  896  1,202  63,631  31,888 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดสินทรัพยและหนี้สินของสวนงานที่รายงาน 
 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย    

รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 204,226  276,756 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 18,313  44,481 

สินทรัพยรวม 222,539  321,237 

    

หนี้สิน    

รวมหนี้สินของสวนงานท่ีรายงาน 63,631  31,888 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 15,587  14,904 

หนี้สินรวม 79,218  46,792 

 

13 คาใชจายในการบริหาร 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  4,917  22  7,103  (13) 

คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  14,902  5,484  5,814  4,314 

อื่นๆ   6,913  4,118  3,508  2,324 

รวม  26,732  9,624  16,425  6,625 

         

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  59,003  207  87,646  35 

คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  33,123  18,381  15,891  14,944 

ขาดทุนจากการดอยคา  5,447  -  5,447  - 

อื่นๆ   16,812  15,749  8,464  9,666 

รวม  114,385  34,337  117,448  24,645 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได 

 

การรับรูภาษีเงินไดข้ึนอยูกับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินไดประจําปถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนักท่ีคาดไวสําหรับปทางการเงินเต็มปท่ีใชกับรายไดกอนภาษีเงินไดของงวดระหวางกาล อัตราภาษีเงินไดท่ี

แทจริงรวมของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องเปนระยะเวลาเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2561 คือรอยละ 4.83 และรอยละ 5.35 ตามลําดับ (30 กันยายน 2560: รอยละ 47.55 และรอยละ 4.94 ตามลําดับ) การ

เปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงมีสาเหตุหลักเนื่องจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะสิ้นอายุในป 2564 - 2566 

และความแตกตางระหวางการรับรูคาใชจายทางบัญชีกับคาใชจายทางภาษีบางรายการโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

เกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งกลุมบริษัทไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวกับรายการดังกลาว 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

15 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 

คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย

แลวระหวางงวดในแตละงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักแสดงการคํานวณดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (48,067)  4,162  (20,879)  1,306 

        

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 170,048  170,048  170,048  170,048 

ผลกระทบจากการใชสิทธิ 1  -  1  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวธิีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก        

   (ขั้นพ้ืนฐาน) 170,049  170,048  170,049  170,048 

        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.28)  0.02  (0.12)  0.01 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (131,702)  3,657  (109,539)  3,823 

        

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 170,048  170,048  170,048  170,048 

ผลกระทบจากการใชสิทธิ -  -  -  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก        

   (ขั้นพ้ืนฐาน) 170,048  170,048  170,048  170,048 

        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.77)  0.02  (0.64)  0.02 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

 

กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

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

มารวมคํานวณเพื่อหากําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับ

จากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ    

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 

 

16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 

 

ตารางดังตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลําดับ

ช้ันมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคา

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชี

ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหนี้ถือไวเพื่อคา 102,961  -  102,961  -  102,961 

   (ในกองทุนสวนบุคคล)          

 

การวัดมูลคายุติธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มนีัยสําคัญ 

 

ตารางดังตอไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคา

ยุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี              

31 ธันวาคม 2560 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคาไดอธิบายในหมายเหตุขอ 2 (ค) 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลคา 

เงินลงทุนในหนวยลงทุนในความ 

   ตองการของตลาดท่ีเปนเงินลงทุนเพื่อคา 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิ  ณ วันท่ีรายงาน 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม           

ตราสารหนี้ถือไวเพื่อคา 102,961  -  102,961  -  102,961 

   (ในกองทุนสวนบุคคล)          



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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17     ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        

โปรแกรมคอมพิวเตอรและ        

   คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 2,500  -  -  - 
        

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น        

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได        

ภายในหนึ่งป 5,894  -  4,640  - 

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 13,203  -  8,893  - 

รวม 19,097  -  13,533  - 
        

ภาระผูกพันอื่น         

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 10  1,096  10  696 

 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการใชเครื่องหมาย

การคาแกบริษัทยอยดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญามีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี    

31 พฤษภาคม 2564 ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทยอยตกลงท่ีจะปนสวนรายไดท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 

ในเครื่องหมายการคาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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18 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องตางๆดังนี้ 

 

ก) ผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 259.25 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการลดหุนสามัญจํานวน 89,200,714 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนท่ีเหลือจาก

การจัดสรรไวเพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกและเสนอขายใหแก 

ผูถือหุนเดิม และท่ีเสนอขายแกกรรมการผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

 

ข) ผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกําหนดวัตถุประสงค (Specific Objective) จํานวน 

220.50 ลานบาท จาก 170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

เปน 390.55 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 390,549,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามท่ีระบุในการประชุม ในราคาหุนละ 1.40 บาท คิดเปนมูลคา

รวมท้ังสิ้น 308.70 ลานบาท ซึ่งเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยการเพิ่มทุนดังกลาวจะนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียน

ภายในกลุมบริษัท เพื่อใหมีสภาพคลองมากข้ึนและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัท รวมท้ังการใชเงินทุน

สําหรับธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง  
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