
 

  

  
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

และ 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 







บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86,360 92,218 82,350 86,057

เงินลงทุนช่ัวคราว 4 105,352 103,025 104,887 102,961

ลูกหนี้การค้า 3, 5 19,430 62,423 16,814 55,348

รายได้ค้างรับ 1,988 3,555 1,263 2,608

ลูกหนี้อ่ืน 3 3,773 14,729 9,497 51,169

สินค้าคงเหลือ 18,270 18,649 5,799 5,699

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 273 671 216 625

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 235,446 295,270 220,826 304,467

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช้ -      400 -      -      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 6 -      -      -      -      

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 1,150 1,121 604 651

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12,196 12,617 10,672 11,344

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10,952 11,326 8,906 8,864

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 918 503 917 501

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 25,216 25,967 21,099 21,360

รวมสินทรพัย์ 260,662 321,237 241,925 325,827

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวยีน

เจ้าหนี้การค้า 3 9,667 13,167 8,093 12,037

เจ้าหนี้อ่ืน 3 2,919 3,938 2,376 3,461

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3 10,020 10,533 4,981 5,583

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 4,616 4,647 4,612 4,632

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 995 937 790 666

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 28,217 33,222 20,852 26,379

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน

   ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 13,034 12,721 9,853 9,607

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 849 849 111 112

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 13,883 13,570 9,964 9,719

รวมหนี้สิน 42,100 46,792 30,816 36,098

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4



บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

    ทุนที่ออกและช าระแล้ว 170,048 170,048 170,048 170,048

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 272,706 272,706 272,706 272,706

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 7 4,456 4,215 4,456 4,215

ขาดทุนสะสม

       จัดสรรแล้ว

          ทุนส ารองตามกฎหมาย 10,650 10,650 10,650 10,650

       ขาดทุนสะสม (239,236) (183,135) (246,751) (167,890)

รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 218,624 274,484 211,109 289,729

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (62) (39) -      -      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 218,562 274,445 211,109 289,729

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 260,662 321,237 241,925 325,827

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 3

รายได้จากการขาย 9,790         18,744       3,842         5,978         

รายได้จากการให้บริการ 11,156       12,847       11,148       12,834       

รายได้ดอกเบี้ย 698            1,779         698            2,346         

รายได้อ่ืน 3,600         3,432         4,530         3,968         

รวมรำยได้ 25,244       36,802       20,218       25,126       

ค่าใช้จ่าย 3

ต้นทุนขายและการให้บริการ 14,720       17,160       10,132       11,470       

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 4,907         5,294         3,089         3,466         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9 61,183       12,952       85,746       9,829         

ต้นทุนทางการเงิน 184            183            154            143            

รวมค่ำใช้จ่ำย 80,994       35,589       99,121       24,908       

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (55,750)      1,213         (78,903)      218            

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 10 (374)           (393)           42              260            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (56,124)      820            (78,861)      478            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้        -        -        -        -
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด (56,124)      820 (78,861) 478

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (56,101)      818            (78,861)      478            

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (23)             2                        -         -
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (56,124) 820 (78,861) 478 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (56,101)      818            (78,861)      478            
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (23)             2                        -         -
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด (56,124) 820 (78,861) 478 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 11
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและปรับลด (0.330)        0.005         (0.464)        0.003         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ใบส าคญั รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกนิ แสดงสิทธิ ทุนส ารอง ผู้ถือหุน้ ท่ีไม่มีอ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลคา่หุน้ ท่ีจะซ้ือหุน้ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ่ ควบคมุ ผู้ถือหุน้

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2560 170,048        272,706        4,087            10,650          (189,699)       267,792        (654)              267,138        

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
   เงินทนุทีไ่ด้รบัจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 7         -         - (205)                     -        - (205)                     - (205)              
   รวมเงินทนุทีไ่ด้รบัจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น         -         - (205)                     -        - (205)                     - (205)              

รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น         -         - (205)                     -        - (205)                     - (205)              

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด

   ก าไรหรือขาดทุน         -         - -                       - 818               818               2                   820               
รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด         -         - -                       - 818               818               2                   820               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 2560 170,048        272,706        3,882            10,650          (188,881)       268,405        (652)              267,753        

งบกำรเงินรวม
ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ใบส าคญั รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกนิ แสดงสิทธิ ทุนส ารอง ผู้ถือหุน้ ท่ีไม่มีอ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลคา่หุน้ ท่ีจะซ้ือหุน้ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ่ ควบคมุ ผู้ถือหุน้

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 170,048        272,706        4,215            10,650          (183,135)       274,484        (39)                274,445        

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
   เงินทนุทีไ่ด้รบัจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 7         -         - 241                       -         - 241                       - 241               
   รวมเงินทนุทีไ่ด้รบัจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น         -         - 241                       -         - 241                       - 241               

รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น         -         - 241                       -         - 241                       - 241               

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด

   ก าไรหรือขาดทุน         -         -         -         - (56,101)         (56,101)         (23)                (56,124)         
รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด         -         -         -         - (56,101)         (56,101)         (23)                (56,124)         

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

งบกำรเงินรวม
ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ
ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 170,048        272,706        4,087            10,650          (9,968)           447,523        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 7        -        - (205)                     -        - (205)              
   รวมเงินทุนที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        -        - (205)                      -        - (205)              
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น        -        - (205)                      -        - (205)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด

   ก าไรหรือขาดทุน        -        -        -        - 478               478               
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด        -        -        -         - 478               478               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2560 170,048        272,706        3,882            10,650          (9,490)           447,796        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ
ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 170,048        272,706        4,215            10,650          (167,890)       289,729        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 7        -        - 241                      -        - 241               
   รวมเงินทุนที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        -        - 241                       -        - 241               
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น        -        - 241                       -        - 241               

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด

   ก าไรหรือขาดทุน        -        -        -        - (78,861)         (78,861)         
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด        -        -        -         - (78,861)         (78,861)         

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (56,124)         820                (78,861)         478                
ปรับรายการที่กระทบก าไร (ขาดทนุ) เปน็เงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 374                393                (42)                (260)              
ต้นทนุทางการเงิน 184                183                154                143                
คา่เสื่อมราคา 94                  194                64                  156                
คา่ตัดจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 1,381             1,699             1,086             669                
ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 224                31                  176                (14)                
(กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 241                (205)              241                (205)              
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนี้ (1,349)           (291)              (1,349)           (291)              
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 52,376           143                79,238           22                  
กลับรายการคา่เผ่ือสนิคา้รับคนื (743)              (787)              (63)                (311)              
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิคา้ 1,044             856                151                196                
ก าไรจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ (2)                  -                (2)                  -                
ดอกเบี้ยรับ (698)              (1,779)           (698)              (2,346)           

(2,998)           1,257             95                  (1,763)           
การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนี้สนิด าเนนิงาน
ลูกหนี้การคา้ 3,426             (1,045)           144                (1,923)           
รายไดค้า้งรับ 1,567             (415)              1,345             1,384             
ลูกหนี้อ่ืน (1,130)           (2,915)           868                (4,332)           
สนิคา้คงเหลือ (665)              (833)              (251)              433                
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 83                  910                83                  523                
เงินฝากที่มขีอ้จ ากดัในการใช้ 400                -                -                -                
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1                    (197)              -                (197)              
เจ้าหนี้การคา้ (3,500)           (4,216)           (3,944)           (138)              
เจ้าหนี้อ่ืน (634)              (1,168)           (1,102)           (1,906)           
คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย (513)              (805)              (602)              (576)              
ภาษีขายที่ยังไมถึ่งก าหนดช าระ (31)                225                (20)                227                
หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน 58                  79                  124                155                
หนี้สนิไมห่มนุเวียนอ่ืน -                -                (1)                  -                
กระแสเงินสดสทุธใิช้ไปในการด าเนนิงาน (3,936)           (9,123)           (3,261)           (8,113)           

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดอืนสิ้นสดุ
วันที่ 31 มนีาคม

ส าหรับงวดสามเดอืนสิ้นสดุ
วันที่ 31 มนีาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
12



บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (101)              (70)                (90)                (59)                
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนนิงำน (4,037)           (9,193)           (3,351)           (8,172)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินลงทนุช่ัวคราว (401)              140,199         -                140,000         

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อตราสารหนี้ในกองทนุสว่นบคุคล (659)              -                (659)              -                

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกจิการอ่ืน 56,082           55,000           56,082           55,000           

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อตราสารหนี้ของกจิการอ่ืน (56,000)         (83,000)         (56,000)         (83,000)         

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 30                  -                30                  -                

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์ (508)              -                -                -                

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน (960)              (2,189)           (414)              (1,158)           

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่จิการที่เกี่ยวขอ้งกนั -                -                -                (3,000)           

ดอกเบี้ยรับ 690                1,780             689                2,346             

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,726)           111,790         (272)              110,188         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย (95)                (105)              (84)                (83)                

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (95)                (105)              (84)                (83)                

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สทุธิ (5,858)           102,492         (3,707)           101,933         

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

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดปลำยงวด 86,360           123,321         82,350           115,759         

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้คา่ซื้ออุปกรณ์ 17                  -                17                  -                

เจ้าหนี้คา่ซื้อสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน -                1,212             -                38                  

วันที่ 31 มนีาคม วันที่ 31 มนีาคม

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับงวดสามเดอืนสิ้นสดุ ส าหรับงวดสามเดอืนสิ้นสดุ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
13



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 14 

หมำยเหต ุ สำรบัญ    
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
4 เงินลงทุนชั่วคราว 
5 ลูกหนี้การค้า 
6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
7 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 
8 ส่วนงานด าเนินงาน 
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
10 ภาษีเงินได้ 
11 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
12 เครื่องมือทางการเงิน 
13 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
14 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้ 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่ อยู่ จดทะเบี ยนตั้ งอยู่ เลขที่  1858/121-122, 125-128 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 
 
บริษัทใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ-71.04)_ซึ่งเป็น 
นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเป็นผู้น าเข้า ผลิต และจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ 
ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธิ์  

  
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ           
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
งบการเงินนี้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมู ล 
ที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 16 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1_มกราคม 2561  ทุกฉบับมาถือ
ปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทหรือบริษัท 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดท างบการเงิน
ระหว่างกาลก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจ านวนที่รับรู้และช่วงเวลาที่ 
รับรู้ โดยรายได้จะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ วันที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของ 
รายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้น ามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ดังต่อไปนี้  
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 

โฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
 
ขณะนี้ผู้บริหารก าลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 15 เป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงิน
ทีเ่กี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัท และแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ 
ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
การวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท 
 

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้  
 

   ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน  
อย่างเดียวกัน 

   ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

   ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่    
สามารถสังเกตได)้ 
 

หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดทีม่ีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุข้อ 12 เครื่องมือทางการเงิน 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 18 

(ง) การปรับโครงสร้างธุรกิจและการใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่าย
สิ่งพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งผลจากการด าเนินการดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้มีการรับรู้ผลขาดทุนจาก
มูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ และตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ส าหรับสิ่งพิมพ์ในปี 2559 นอกจากนี้ ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิจ านวน 56.12 ล้านบาท และ 78.86 ล้านบาท ส าหรับงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามล าดับ และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีขาดทุนสะสม
จ านวน 239.24 ล้านบาท และ 246.75 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามล าดับ โดยกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ซึ่งภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม
บริษัทได้มีการขยายตัวทางธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 14 
  
นอกจากนี้ บริษัทใหญ่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เกี่ยวกับเกณฑ์การจัดท างบการเงินโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง ฐานะการเงิน
และสภาพคล่องของบริษัทใหญ่ ตลอดจนแผนงานและการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการจัดท างบการเงินตามข้อสมมติทางบัญชีที่ว่ากลุ่มบริษัทจะ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปมีความเหมาะสม เนื่องจากกลุ่มบริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการด าเนินงานอย่าง
น้อย 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวม
รายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินใหม่ ซึ่งอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษัท
และบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกลุ่มบริษัท 
หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6 ส าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส าคัญและกิจการที่
เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้ 
 

ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตัง้     
/สัญชำต ิ

   ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ผู้บริหารส าคัญ ไทย บุ ค ค ล ที่ มี อ า น า จ แ ล ะ ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ                 
การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ     
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งนี้  
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท า
หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) 

บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด         
(มหาชน)  

ไทย เป็ นบริษั ท ใหญ่ ถื อหุ้ นบริษั ท ร้อยละ 71.04           
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
   จ ากัด (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 71.45      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด  
 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.93      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 84.50      
และมีกรรมการร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน ไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จ ากัด รับโอน
ใบอนุญาต 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด ไทย เป็ น บ ริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ รอด แคส ติ้ ง                 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอร์มเมช่ัน 
เซอรว์ิส จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 45.00              
และมีกรรมการร่วมกัน 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 20 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายได้จากการขายและการให้บริการ ราคาซื้อขายทางการค้าปกติ 
ต้นทุนขายและการให้บริการ ตามอัตราที่ตกลงรว่มกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด 
ขายอุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
ซื้ออุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม อัตราซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
รายได้อื่น ตามอัตราที่ตกลงรว่มกัน 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตามอัตราที่ตกลงรว่มกัน 

 

รายการทีส่ าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สรุปได้ดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายได้จากการขายและการให้บริการ 929  1,231  929  749 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 1,763  2,398  1,621  2,181 
รายได้อื่น 181  921  181  431 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
1,586 

  
1,356 

  
980 

  
860 

        
บริษัทย่อย        
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม -  -  -  568 
รายได้อื่น -  -  1,047  1,132 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
- 

  
- 

  
214 

  
298 

        



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
รายได้จากการขายและการให้บริการ 495  629  495  619 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 5,913  6,522  4,470  4,320 
ซื้ออุปกรณ ์ 17  -  17  - 
รายได้อื่น 924  1,193  924  1,181 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
247 

  
563 

  
38 

  
89 

        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
   เงินเดือนและค่าแรง 1,663  1,560  1,663  1,560 
   โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 95  114  95  114 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 1,758  1,674  1,758  1,674 
 
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้  

 
ลูกหนี้กำรค้ำ  - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 28,854  27,959  25,865  24,970 
บริษทัย่อย -  -  591  719 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 13,266  13,270  13,261  13,265 
 42,120  41,229  39,717  38,954 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (40,504)  (67)  (38,604)  (67) 
 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน -  -  -  - 
สุทธ ิ 1,616  41,162  1,113  38,887 

   
 

   
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส าหรับ        
 งวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มนีาคม 40,437  -  38,537  - 

 
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 9,256  8,745  7,193  6,681 
บริษัทย่อย -  -  37,247  39,730 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 3,945  4,079  3,657  3,776 
 13,201  12,824  48,097  50,187 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,066)  -  (40,785)  - 
สุทธ ิ 1,135  12,824  7,312  50,187 

        
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส าหรับ        
 งวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มนีาคม 12,066  -  40,785  - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก ่ อัตรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
   กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษัทย่อย -  - -  -  -  - 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  
มีดังนี้ 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  36,000 
เพิ่มขึ้น -  -  -  3,000 
ลดลง -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 มีนำคม -  -  -  39,000 
    
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่วขอ้งกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 605  1,224  537  1,156 

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน  2,900  3,548  1,578  2,924 

รวม 3,505  4,772  2,115  4,080 
    
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 1,156  1,677  725  1,143 
บริษัทย่อย -  -  131  635 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 288  277  212  112 
รวม 1,444  1,954  1,068  1,890 
    
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกีย่วข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 72  145  67  113 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 34  543  15  284 
รวม 106  688  82  397 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 24 

สัญญำส ำคัญที่ท ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่เพื่อรับบริการด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการด าเนินงาน 
การตลาด และงานด้านอื่นๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยตกลงจะช าระค่าบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา   
 

บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการด าเนินงานและงานด้านอื่นๆ โดย
บริษัทจะได้รับค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา  
 

บริษัทย่อยได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่และกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อเช่าพื้นที่และบริการที่เกี่ยวข้อง โดย
บริษัทย่อยตกลงจะช าระค่าเช่าและบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่เพื่อเช่าพื้นที่ส านักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทและบริษัท
ย่อยตกลงจะช าระค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  
 

บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ โดยบริษัทจะ
ได้รับค่าบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  
 

4 เงินลงทุนชั่วครำว 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน  465  64  -  - 
ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า         
   (ในกองทุนส่วนบุคคล)  104,887  102,961  104,887  102,961 

รวม  105,352  103,025  104,887  102,961 

 
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล โดยจ้างบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระในประเทศ กองทุนส่วนบุคคลนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารเงินสดของบริษัท โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ตามสภาวการณ์ที่เหมาะสม
กับตลาดทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 105.09 ล้านบาท (รวมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 0.21 ล้านบาท) 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดมี
ดังนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ         
ณ วันที่ 1 มกราคม  -  103,261  -  103,261 
ซื้อระหว่างงวด  56,000  83,000  56,000  83,000 
ขายระหว่างงวด  (56,082)  (54,832)  (56,082)  (54,832) 
โอนระหว่างงวด  -  (131,552)  -  (131,552) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า  82  123  82  123 

ณ วันที่ 31 มีนำคม  -  -  -  - 

         
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ (ในกองทุนส่วนบุคคล)         
ณ วันที่ 1 มกราคม  102,961  -  102,961  - 
ซื้อระหว่างงวด  659  -  659  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า  1,267  -  1,267  - 

ณ วันที่ 31 มีนำคม  104,887  -  104,887  - 

         
หลักทรัพย์เผื่อขำย         
ณ วันที่ 1 มกราคม  -  -  -  - 
โอนระหว่างงวด  -  131,552  -  131,552 

ณ วันที่ 31 มีนำคม  -  131,552  -  131,552 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 42,120  41,229  39,717  38,954 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  20,970  27,561  16,144  17,051 
รวม  63,090  68,790  55,861  56,005 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (41,944)  (3,908)  (38,622)  (169) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน  (1,716)  (2,459)  (425)  (488) 
สุทธิ  19,430  62,423  16,814  55,348 
         

  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ        
   ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 40,310  143  38,453  22 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 1,616  3,743  1,113  2,047 
เกินก าหนดช าระ :        
   น้อยกว่า 3 เดอืน 3,018  6,877  1,825  6,877 
   3 - 6 เดือน 6,877  790  6,877  630 
   6 - 12 เดือน 2,728  4,737  2,085  4,038 
   มากกว่า 12  เดือน 27,881  25,082  27,817  25,362 

 42,120  41,229  39,717  38,954 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (40,504)  (67)  (38,604)  (67) 
 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน -  -  -  - 
 1,616  41,162  1,113  38,887 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจกำรอื่นๆ        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 18,606  21,195  15,933  16,602 
เกินก าหนดช าระ :        
   น้อยกว่า 3 เดือน 880  2,390  160  164 
   3 - 6 เดือน 24  71  19  128 
   6 - 12 เดือน 42  127  28  111 
   มากกว่า 12  เดือน 1,418  3,778  3  46 
 20,970  27,561  16,143  17,051 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,440)  (3,841)  (17)  (102) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (1,716)  (2,459)  (425)  (488) 
 17,814  21,261  15,701  16,461 

        
สุทธิ 19,430  62,423  16,814  55,348 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง  90 วัน  
 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม -  61,410 
ซื้อเงินลงทุน -  - 
ณ วันที่ 31 มีนำคม  -  61,410 
 

ไม่มีการซื้อและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้ 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สัดส่วนความเป็น        เงินปันผลรับส าหรับงวด 
บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ เจ้าของ ทุนช าระแล้ว ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2561 2560 2561  2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

                      
บริษัท เนชั่น โกลบอล น าเข้า ผลิตและจ าหน่าย 99.74 99.74 200,000  200,000 163,410  163,410  163,410  163,410  -  -  -  - 
   เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเด็ก                     
 เพื่อการศึกษาและการ                     
 บันเทิง                     

รวม       163,410  163,410  163,410  163,410  -  -  -  - 
 

บริษัทย่อยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ 
 

 NINE-WA 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่  23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”)_ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จ านวน 4,250,000 หน่วย 
 

บริษัทได้ให้สิทธิดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้แจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจ านวน 0.24 ล้านบาท และ 0.24 ล้านบาท ตามล าดับ (2560: กลับรายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ านวน 0.21 ล้านบาท และ 0.21 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของใบส าคัญแสดงสิทธ ิมีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560 
 จ านวนใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม  จ านวนใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม 
 แสดงสิทธ ิ  ณ วันที่ให้สิทธิ  แสดงสิทธ ิ  ณ วันที่ให้สิทธิ 
 (พันหน่วย / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,538  4,215  1,492  4,087 
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหวา่งงวด 88  241  181  303 
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด -  -  (256)  (508) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 1,626  4,456  1,417  3,882 

 
  



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 30 

NINE-W1 
 

 ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธทิี่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดังนี้ 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
1 มกราคม 2561 

ออกสิทธ ิ
ซื้อหุ้น 

ใช้สิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2561 ราคาใช้สิทธิ วันหมดอาย ุ

(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

84.96 - - 84.96 4 
5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ให้สิทธิ 

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้  อนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 85 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
เป็นจ านวน 259.25 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 259,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้น
สามัญจ านวนไม่เกิน 174,250,000_หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธติามท่ีกล่าวในข้างต้น 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงำนด ำเนนิงำน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนที่รำยงำน 
 

 สื่อสิ่งพิมพแ์ละบริกำร  สื่อโทรทัศนแ์ละสื่อรูปแบบใหม่  อื่นๆ  รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
                

รายได้จากลูกค้าภายนอก 20,497  30,403  94  625  355  563  20,946  31,591 
รายได้อื่น 3,273  4,025     -  -  1,025  1,186  4,298  5,211 
รวมรำยได ้ 23,770  34,428  94  625  1,380  1,749  25,244  36,802 

                
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
   ก่อนหักภาษีเงินได้ 

 
(15,739) 

  
1,843 

  
(32,491)  

 
(333) 

  
(7,520) 

  
(297) 

  
(55,750) 

  
1,213 

สินทรัพย์ส่วนงาน                
   ณ วันที่ 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 200,788  227,956  1,926  31,615  10,437  17,185  213,151  276,756 

หนี้สินส่วนงาน                
   ณ วันที่ 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 24,750  30,105  684  581  1,411  1,202  26,845  31,888 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรกระทบยอดสินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงำนที่รำยงำน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย ์    
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานท่ีรายงาน 213,151  276,756 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน 47,511  44,481 
สินทรัพย์รวม 260,662  321,237 
    
หนี้สิน    
รวมหนี้สินของส่วนงานท่ีรายงาน 26,845  31,888 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน 15,255  14,904 
หนี้สนิรวม 42,100  46,792 

 
9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2550 

  (พันบาท) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  52,376  143  79,238  22 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  4,050  4,284  2,918  3,149 
อื่นๆ   4,757  8,525  3,590  6,658 
รวม  61,183  12,952  85,746  9,829 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภำษีเงินได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหารเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ประจ าปีถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักที่คาดไว้ส าหรับปีทางการเงินเต็มปีที่ใช้กับรายได้ก่อนภาษีเงินได้ของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ที่
แท้จริงรวมของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2561 คือร้อยละ 0.67 และร้อยละ 0.05 ตามล าดับ (31 มีนาคม 2560: ร้อยละ 32.40 และร้อยละ 119.27 ตามล าดับ) 
การเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงมีสาเหตุหลักเนื่องจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
กับค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่วกับรายการดังกล่าวในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 

11 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร
(ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวด
โดยแสดงการค านวณดังนี้ 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสำมัญ        
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) (56,101)  818  (78,861)  478 
        

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 170,048  170,048  170,048  170,048 
        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) (0.330)  0.005  (0.464)  0.003 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด  
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่น าผลของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัท (NINE-W1) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นของบริษัทท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (NINE-WA)  
มารวมค านวณเพื่อหาก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะได้รับ
จากพนักงานต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในงบการเงินรวมและ    
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
 

12 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงล าดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 มีนำคม 2561          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 
   วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม          
ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า 104,887  -  104,887  -  104,887 
   (ในกองทุนส่วนบุคคล)          
          
31 ธันวำคม 2560          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 
   วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม          
ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า 102,961  -  102,961  -  102,961 

   (ในกองทุนส่วนบุคคล)          
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม  

 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มนีัยส ำคัญ 

 
ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่              
31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าได้อธิบายในหมายเหตุข้อ 2 (ค) 
 
เครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 
   ต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุน 
   เพื่อค้า 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  ณ วันที่รายงาน 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 มีนำคม 2561          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 
   วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม           

ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า 104,887  -  104,887  -  104,887 
   (ในกองทุนส่วนบุคคล)          
          
31 ธันวำคม 2560          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 
   วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม           

ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า 102,961  -  102,961  -  102,961 

   (ในกองทุนส่วนบุคคล)          



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภำระผูกพันอื่น         
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 10  1,096  10  696 

 
14 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติซื้อเงินลงทุนใน    
บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด จ านวนเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการ
ขยายตัวทางธุรกิจ 




