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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 58,973            92,218 49,870 86,057

เงินลงทุนชั่วคราว 5 90,324            103,025 89,858 102,961

ลูกหนี้การคา 4, 6 18,608            62,423 15,547 55,348

รายไดคางรับ 3,574              3,555 678 2,608

ลูกหนี้อื่น 4 2,407              14,729 7,206 51,169

สินคาคงเหลือ 16,069            18,649 4,912 5,699

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,965              671 449 625

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 193,920          295,270 168,520 304,467

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช -      400 -      -      

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -      -      44,553 -      

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 2,807              1,121 540 651

คาความนิยม 3, 8 -                  -      -      -      

สินทรัพยไมมีตัวตน 9 63,695            12,617 9,966 11,344

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11,685            11,326 9,634 8,864

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 649                 503 454 501

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 78,836            25,967 65,147 21,360

รวมสินทรัพย 272,756 321,237 233,667 325,827

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 4 11,146 13,167 8,628 12,037

เจาหนี้อื่น 4, 10 37,041 3,938 2,791 3,461

คาใชจายคางจาย 4 12,926 10,533 5,131 5,583

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 4,680 4,647 4,675 4,632

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,535 937 682 666

รวมหนี้สินหมุนเวียน 67,328 33,222 21,907 26,379

หนี้สินไมหมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน

   สําหรับผลประโยชนพนักงาน 13,346 12,721 10,099 9,607

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 819 849 111 112

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 14,165 13,570 10,210 9,719

รวมหนี้สิน 81,493 46,792 32,117 36,098

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

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

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 11 4,696 4,215 4,696 4,215

ขาดทุนสะสม

       จัดสรรแลว

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

       ขาดทุนสะสม (266,770) (183,135) (256,550) (167,890)

รวมสวนของบริษัทใหญ 191,330 274,484 201,550 289,729

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (67) (39) -                  -                  

รวมสวนของผูถือหุน 191,263 274,445 201,550 289,729

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 272,756 321,237 233,667 325,827

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได 4

รายไดจากการขาย 12,491        20,772        3,773          4,847          

รายไดจากการใหบริการ 12,035        12,771        10,774        12,758        

รายไดดอกเบี้ย 1,434          2,153          1,417          2,572          

รายไดอื่น 3,331          3,283          4,517          8,129          

รวมรายได 29,291        38,979        20,481        28,306        

คาใชจาย 4

ตนทุนขายและการใหบริการ 23,059        20,329        11,865        12,289        

ตนทุนในการจัดจําหนาย 7,816          6,641          3,716          5,358          

คาใชจายในการบริหาร 13 26,470        11,761        15,277        8,191          

ตนทุนทางการเงิน 218             226             151             159             

รวมคาใชจาย 57,563        38,957        31,009        25,997        

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (28,272)       22               (10,528)       2,309          

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 733             (1,346)         729             (270)            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (27,539)       (1,324)         (9,799)         2,039          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย -              (838)            -              (838)            

ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม

   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -              168             -              168             

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง -              (670)            -              (670)            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

- สุทธิจากภาษีเงินได -              (670)            -              (670)            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (27,539)       (1,994)         (9,799)         1,369          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (27,534)       (1,323)         (9,799)         2,039          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (5)                (1)                -              -              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (27,539)       (1,324)         (9,799)         2,039          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (27,534)       (1,993)         (9,799)         1,369          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (5)                (1)                -              -              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (27,539)       (1,994)         (9,799)         1,369          

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 15

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.162)         (0.008)         (0.058)         0.012          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได 4

รายไดจากการขาย 22,281        39,516        7,615          10,825        

รายไดจากการใหบริการ 23,191        25,618        21,922        25,592        

รายไดดอกเบี้ย 2,132          3,932          2,115          4,918          

รายไดอื่น 6,931          6,715          9,047          12,097        

รวมรายได 54,535        75,781        40,699        53,432        

คาใชจาย 4

ตนทุนขายและการใหบริการ 37,779        37,489        21,997        23,759        

ตนทุนในการจัดจําหนาย 12,723        11,935        6,805          8,824          

คาใชจายในการบริหาร 13 87,653        24,713        101,023      18,020        

ตนทุนทางการเงิน 402             409             305             302             

รวมคาใชจาย 138,557      74,546        130,130      50,905        

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (84,022)       1,235          (89,431)       2,527          

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 14 359             (1,739)         771             (10)              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (83,663)       (504)            (88,660)       2,517          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 5 -              (838)            -              (838)            

ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม

   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -              168             -              168             

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง -              (670)            -              (670)            

- สุทธิจากภาษีเงินได -              (670)            -              (670)            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (83,663)       (1,174)         (88,660)       1,847          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

(พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (83,635)       (505)            (88,660)       2,517          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (28)              1                 -              -              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (83,663)       (504)            (88,660)       2,517          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (83,635)       (1,175)         (88,660)       1,847          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (28)              1                 -              -              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (83,663)       (1,174)         (88,660)       1,847          

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 15

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.492)         (0.003)         (0.521)         0.015          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
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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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 -                -             (40)             -              -               -                         (40)                -                (40)               

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                -             (40)             -              -               -                         (40)                -                (40)               

   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดย

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

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

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                -             (40)             -              (601)             -                         (641)              601                (40)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                -             -             -              (505)             -                         (505)              1                    (504)             

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                -             -             -              -               (670)                       (670)              -                (670)             

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -             -             -              (505)             (670)                       (1,175)           1                    (1,174)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 170,048        272,706     4,047         10,650        (190,805)     (670)                       265,976        (52)                265,924       

งบการเงินรวม

(พันบาท)

ขาดทุนสะสม
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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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 11 -               -            481           -             -              481                             - 481             

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -               -            481           -             -              481                             - 481             

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -               -            481           -             -              481               -               481             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -               -            -            -             (83,635)       (83,635)        (28)               (83,663)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -            -            -             (83,635)       (83,635)        (28)               (83,663)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 170,048        272,706     4,696        10,650       (266,770)     191,330        (67)               191,263       

งบการเงินรวม

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)
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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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 11 -      -      (40)              -      -      -      (40)                

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -      -      (40)              -      -      -      (40)                

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -      -      (40)              -      -      -      (40)                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -      -      -      -      2,517            -      2,517            

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -      -      -      -      -      (670)                      (670)              

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -      -      -      -      2,517            (670)                      1,847            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 170,048        272,706      4,047          10,650          (7,451)           (670)                      449,330        

ขาดทุนสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 11 -      -      481             -      -      481               

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -      -      481             -      -      481               

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -      -      481             -      -      481               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -      -      -      -      (88,660)         (88,660)         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -      -      -      -      (88,660)         (88,660)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 170,048        272,706      4,696          10,650          (256,550)       201,550        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม

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

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (83,663)       (504)            (88,660)       2,517           

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (359)            1,739           (771)            10                

ตนทุนทางการเงิน 402              409              305              302              

คาเสื่อมราคา 272              304              128              250              

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 4,158           2,839           1,995           1,079           

ขาดทุนจากการดอยคา 5,447           -              5,447           -              

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 447              228              352              139              

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 720              -              -              -              

(กลับรายการ) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 481              (40)              481              (40)              

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ (2,014)         (621)            (2,014)         (621)            

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -              -              -              (3,264)         

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 54,086         186              80,543         48                

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน (776)            (1,721)         (85)              (414)            

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 1,997           1,298           756              460              

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (2)                -              (2)                -              

ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 47                61                -              -              

ดอกเบี้ยรับ (2,132)         (3,932)         (2,115)         (4,918)         

(20,889)       246              (3,640)         (4,452)         

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 2,854           (1,869)         530              (1,132)         

รายไดคางรับ (19)              1,182           1,930           942              

ลูกหนี้อื่น 44                (3,821)         2,740           3,912           

สินคาคงเหลือ 583              2,019           32                837              

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (3,527)         785              (42)              400              

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 400              -              -              -              

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1                  (89)              -              (89)              

เจาหนี้การคา (2,021)         (60,835)       (3,409)         634              

เจาหนี้อื่น 2,356           10                (670)            (783)            

คาใชจายคางจาย 835              (2,215)         (452)            (1,287)         

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 33                184              43                176              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (70)              651              16                542              

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (30)              (30)              (1)                -              

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการดําเนินงาน (19,450)       (63,782)       (2,923)         (300)            

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดจายออก (216)            (243)            (197)            (219)            

ภาษีเงินได หัก ณ ที่จายไดรับคืน 463              -              463              -              

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (19,203)       (64,025)       (2,657)         (519)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่จายไป -              -              -              4,264           

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

เงินลงทุนชั่วคราว (401)            140,200       -              140,000       

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล 15,000         -              15,000         -              

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

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น 98,117         328,882       98,117         328,882       

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น (98,000)       (225,000)     (98,000)       (225,000)     

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 30                -              30                -              

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (1,831)         -              (17)              -              

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (24,433)       (5,217)         (617)            (3,223)         

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -              -              -              (3,000)         

เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -              -              -              39,000         

ดอกเบี้ยรับ 2,139           2,314           2,122           3,300           

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (10,937)       151,904       6,635           194,948       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืม (2,881)         -              -              -              

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -              -              (40,000)       (103,000)     

ดอกเบี้ยจาย (224)            (254)            (165)            (182)            

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,105)         (254)            (40,165)       (103,182)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (33,245)       87,625         (36,187)       91,247         

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 58,973         108,454       49,870         105,073       

     

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ 520              -              -              -              

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 30,084         9,171           -              8,389           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 สิงหาคม 2561 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

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

และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 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 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลนี้มีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ปรับปรุงใหมซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบับมาถือ

ปฏิบัติ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัทหรือบริษัท 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีปรับปรุงใหมขางตนสภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 กลุมบริษัทไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวในการจัดทํางบการเงิน

ระหวางกาลกอนวันท่ีมีผลบังคับใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ท้ังจํานวนท่ีรับรูและชวงเวลาท่ี 

รับรู โดยรายไดจะรับรูเมื่อ (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 

 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 15 เปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท

ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 19 

(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 สําหรับงวดหก

เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนสุทธิจํานวน 83.66 ลานบาท และ 88.66 ลานบาท 

สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกัน บริษัท

มีขาดทุนสะสมจํานวน 266.77 ลานบาท และ 256.55 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทอยูระหวางการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ ซึ่งกลุมบริษัทไดมี

การขยายตัวทางธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลนและออนไลนตามท่ีกลาวไวใน

หมายเหตุขอ 3 
 

นอกจากนี้ บริษัทใหญไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 เกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง ฐานะการเงิน

และสภาพคลองของบริษัทใหญ ตลอดจนแผนงานและการจัดการความเส่ียงดานสภาพคลองของกลุมบริษัท 

อยางไรก็ตาม ผูบริหารของกลุมบริษัทเช่ือวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะ

ดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไปมีความเหมาะสม เนื่องจากกลุมบริษัทยังมีสภาพคลองเพียงพอในการดําเนินงานอยาง

นอย 12 เดือนนับต้ังแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไมไดรวม

รายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินใหม ซึ่งอาจจําเปนหากกลุมบริษัท

และบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
 

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  
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด มีรายไดเปนจํานวน 1.26 ลานบาท 

และมีขาดทุนจํานวน 15.78 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวา

หากกลุมบริษัทไดมีการซ้ือธุรกิจต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีรายไดรวมเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 1.26 ลานบาท และ

มีขาดทุนรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 เพิ่มข้ึนเปนจํานวน 21.23 ลานบาท 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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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 

 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 ผูบริหารตองประมาณมูลคายุติธรรมของธุรกิจท่ีซื้อมา ณ วันท่ีซื้อ 

ในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคาซึ่งตองไมเกินกวาหนึ่งปนับจากวันท่ีซื้อ ผูซื้อตองปรับยอนหลังประมาณ

การท่ีเคยรับรูไว ณ วันท่ีซื้อ เพื่อสะทอนผลของมูลคาเพิ่มเติมท่ีไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ี

มีอยู ณ วันท่ีซื้อ กรณีดังกลาวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจอาจถูกปรับปรุงใหม 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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คาความนิยม  

 

คาความนิยมสวนใหญมาจากทักษะและความสามารถทางบุคลากรในการทํางานของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด 

และการรวมมือกันซึ่งคาดวาจะสําเร็จ จากการรวมธุรกิจของกลุมบริษัท ท้ังนี้ไมมีคาความนิยมท่ีคาดวาจะนํามาหัก

เปนคาใชจายทางภาษีเงินได 

 

ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซื้อ 

 

กลุมบริษัทมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซื้อจํานวน 0.10 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับคาท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก คาท่ี

ปรึกษากฎหมายไดถูกรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุมบริษัท 

 

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 

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 

   จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริษัทใหญ ถือหุนรอยละ 71.45      

และมีกรรมการรวมกัน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

   ลักษณะความสัมพันธ 

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 

 

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 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน   

สรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 875  1,207  875  1,046 

ตนทุนขายและการใหบริการ 1,780  2,201  1,723  2,160 

ซื้ออุปกรณ 306  -  -  - 

รายไดอื่น 75  1,000  75  423 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 2,111  1,335  1,151  799 
        

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม -  -  -  421 

รายไดอื่น -  -  2,028  2,315 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร -  -  239  337 
        

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 390  532  387  532 

ตนทุนขายและการใหบริการ 8,409  6,156  4,532  4,794 

รายไดอื่น 1,146  983  1,146  971 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 457  513  142  95 
        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 3,598  1,560  3,598  1,560 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 200  114  200  114 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 3,798  1,674  3,798  1,674 

        

        



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,804  2,438  1,804  1,795 

ตนทุนขายและการใหบริการ 3,543  4,599  3,344  4,341 

ซื้ออุปกรณ 306  -  -  - 

รายไดอื่น 256  1,921  256  854 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 3,697  2,691  2,131  1,659 
        

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม -  -  -  989 

รายไดอื่น -  -  3,075  3,447 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร -  -  453  635 
        

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 885  1,161  882  1,151 

ตนทุนขายและการใหบริการ 14,322  12,678  9,002  9,114 

ซื้ออุปกรณ 17  -  17  -  

รายไดอื่น 2,070  2,176  2,070  2,152 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 704  1,076  180  184 
        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 6,582  3,120  6,582  3,120 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 394  228  394  228 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 6,976  3,348  6,976  3,348 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้  

 

ลูกหนี้การคา  - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 29,747  27,959  26,759  24,970 

บริษัทยอย -  -  128  719 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 13,156  13,270  13,153  13,265 

 42,903  41,229  40,040  38,954 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (41,825)  (67)  (39,428)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน -  -  -  - 

สุทธ ิ 1,078  41,162  612  38,887 

    

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

 งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน 1,388  -  891  - 

 งวดหกเดอืนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน 41,825  -  39,428  - 

 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 9,436  8,745  7,364  6,681 

บริษัทยอย -  -  36,491  39,730 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 3,979  4,079  3,842  3,776 

 13,415  12,824  47,697  50,187 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,348)  -  (41,188)  - 

สุทธ ิ 1,067  12,824  6,509  50,187 

        

        



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

 งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน 282  -  403  - 

 งวดหกเดอืนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน 12,348  -  41,188  - 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแก อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   กิจการที่เกี่ยวของกัน    30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560 2561  2560  2561  2560 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย -  - -  -  -  - 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

มีดังนี้ 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  36,000 

เพิ่มข้ึน -  -  -  3,000 

ลดลง -  -  -  (39,000) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน -  -  -  - 

       
 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 711  1,224  688  1,156 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน  3,564  3,548  1,944  2,924 

รวม 4,275  4,772  2,632  4,080 

    



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหนี้อื่น -  กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 2,969  1,677  1,168  1,143 

บริษัทยอย -  -  240  635 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 229  277  134  112 

รวม 3,198  1,954  1,542  1,890 

    

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 57  145  53  113 

กิจการอื่นท่ีเกีย่วของกัน 527  543  156  284 

รวม 584  688  209  397 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทใหญเพื่อรับบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงาน 

การตลาด และงานดานอื่นๆ โดยบริษัทและบริษัทยอยตกลงจะชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา   
 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงานและงานดานอื่นๆ โดย

บริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  
 

บริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทใหญและกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเชาพื้นท่ีและบริการท่ีเกี่ยวของ โดย

บริษัทยอยตกลงจะชําระคาเชาและบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทใหญเพื่อเชาพื้นท่ีสํานักงานและบริการท่ีเกี่ยวของ โดยบริษัทและบริษัท

ยอยตกลงจะชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  
 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทใหญ บริษัทยอยและกิจการท่ีเกี่ยวของอื่นเพื่อใหบริการระบบสารสนเทศ โดยบริษัทจะ

ไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนชั่วคราว 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน  466  64  -  - 

ตราสารหนีถ้ือไวเพื่อคา         

   (ในกองทุนสวนบุคคล)  89,858  102,961  89,858  102,961 

รวม  90,324  103,025  89,858  102,961 
 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสวนบุคคล โดยจางบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระในประเทศ กองทุนสวนบุคคลน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อการบริหารเงินสดของบริษัท โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ตามสภาวการณท่ีเหมาะสม

กับตลาดทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กองทุนดังกลาวมีมูลคารวมเปนจํานวนเงิน 91.53 ลานบาท (รวมเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 1.67 ลานบาท) 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ของตราสารหนี้ท่ีอยูในความตองการของตลาด 

มีดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

หลักทรัพยเพ่ือคา         

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

ซื้อระหวางงวด  98,000  83,000  98,000  83,000 

ขายระหวางงวด  (98,117)  (54,832)  (98,117)  (54,832) 

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

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา  117  123  117  123 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  -  -  -  - 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 30 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

หลักทรัพยเพ่ือคา (ในกองทุนสวนบุคคล)         

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

ขายระหวางงวด  (15,000)  -  (15,000)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา  1,897  -  1,897  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  89,858  -  89,858  - 

         

หลักทรัพยเผื่อขาย         

ณ วันท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

ซื้อระหวางงวด  -  142,000  -  142,000 

ขายระหวางงวด  -  (273,186)  -  (273,186) 

โอนระหวางงวด  -  131,552  -  131,552 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา  -  (366)  -  (366) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  -  -  -  - 

         

หลักทรัพยเผื่อขาย (ในกองทุนสวนบุคคล)         

ณ วันท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

ซื้อระหวางงวด  -  89,275  -  89,275 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา  -  (838)  -  (838) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  -  88,437  -  88,437 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนี้การคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 42,903  41,229  40,040  38,954 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  20,644  27,561  15,368  17,051 

รวม  63,547  68,790  55,408  56,005 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (43,256)  (3,908)  (39,457)  (169) 

      คาเผื่อสินคารับคืน  (1,683)  (2,459)  (404)  (488) 

สุทธ ิ  18,608  62,423  15,547  55,348 

         

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสญูสําหรับ        

   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 1,427  43  902  26 

   งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 41,737  186  39,355  48 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 1,078  3,743  1,075  2,047 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดอืน 896  6,877  896  6,877 

   3 - 6 เดือน 3,521  790  1,825  630 

   6 - 12 เดือน 7,668  4,737  7,507  4,038 

   มากกวา 12  เดือน 29,740  25,082  28,737  25,362 

 42,903  41,229  40,040  38,954 

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (41,825)  (67)  (39,428)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน -  -  -  - 

 1,078  41,162  612  38,887 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 17,543  21,195  14,601  16,602 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 1,553  2,390  613  164 

   3 - 6 เดือน 95  71  104  128 

   6 - 12 เดือน 43  127  42  111 

   มากกวา 12  เดือน 1,410  3,778  8  46 

 20,644  27,561  15,368  17,051 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,431)  (3,841)  (29)  (102) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (1,683)  (2,459)  (404)  (488) 

 17,530  21,261  14,935  16,461 

        

สุทธ ิ 18,608  62,423  15,547  55,348 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง  90 วัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2561  2560 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม  -  61,410 

ซื้อเงินลงทุน  10,000  - 

เพิ่มข้ึน  40,000  103,000 

ขาดทุนจากการดอยคา  (5,447)  - 

จําหนาย  -  (1,000) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน   44,553  163,410 

 

มีการซื้อและเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 
 

การดอยคา 
 

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

ผูบริหารของบริษัทเช่ือวามูลคาของเงินลงทุนดังกลาวอาจเกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร กลุมบริษัทจึง

รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 5.45 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน มีดังนี้ 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สัดสวนความเปน        เงินปนผลรับสําหรับงวด 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  หกเดือนสิ้นสุดวันที ่

  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

  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 - 50,000  - 50,000  -  5,447  -  44,553  -  -  - 

 ในรูปแบบของสื่อ                     

 ออฟไลนและออนไลน                     

รวม       213,410  163,410  168,857  163,410  44,553  -  -  - 

 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 คาความนิยม 

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561    งบการเงินรวม 

    หมายเหตุ  (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม      - 

ไดมาจากการรวมธุรกิจ    3  5,447 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน       5,447 

       

ขาดทุนจากการดอยคา       

ณ วันท่ี 1 มกราคม      - 

ขาดทุนจากการดอยคา     5,447 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน      5,447 

       

มูลคาสุทธิทางบัญช ี       

ณ วันที่ 1 มกราคม      - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน      - 

 

เนื่องจากบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเริ่มดําเนินธุรกิจในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 2561 ผูบริหาร

ของบริษัทเช่ือวามูลคาของคาความนิยมท่ีไดรับมาจากการซื้อธุรกิจอาจเกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร 

กลุมบริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจํานวน 5.45 ลานบาท ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

9 สินทรัพยไมมตัีวตน 

 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุมบริษัทซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรและลิขสิทธ์ิซอฟตแวร

และเครื่องหมายการคาราคาทุนรวม 21.70 ลานบาท และ 30 ลานบาท ตามลําดับ 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 เจาหนี้อื่น 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน 4  3,198  1,954  1,542  1,890 

          

อื่นๆ          

เจาหนี้อื่น   1,281  1,007  1,106  996 

รายไดรับลวงหนา   143  575  143  575 

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย   32,419  402  -  - 

   33,843  1,984  1,249  1,571 

รวม   37,041  3,938  2,791  3,461 

 

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 สวนใหญประกอบดวยเจาหนี้คาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรและ

ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร และเครื่องหมายการคาจํานวน 16.14 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 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด 

หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 0.48 ลานบาท และ 0.48 ลานบาท ตามลําดับ (2560: กลับรายการ

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑจํานวน 0.04 ลานบาท และ 0.04 ลานบาท ตามลําดับ) 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธ ิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธ ิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

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

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 176  481  289  606 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด -  -  (304)  (646) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 1,714  4,696  1,477  4,047 

 

NINE-W1 
 

 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดังนี้ 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2561 

ออกสิทธ ิ

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 2561 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

84.96 - - 84.96 4 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิด

คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ อนุมัติการเพิ่มทุนจด

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

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

สามัญจํานวนไมเกิน 174,250,000_หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิตามท่ีกลาวในขางตน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 สวนงานดําเนนิงาน 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 
 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อโทรทัศนและสื่อรูปแบบใหม  อื่นๆ  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

    (พันบาท) 
                

รายไดจากลูกคาภายนอก 22,445  31,744  1,378  1,366  703  433  24,526  33,543 

รายไดอื่น 4,117  5,213  13  11  635  212  4,765  5,436 

รวมรายได 26,562  36,957  1,391  1,377  1,338  645  29,291  38,979 
                

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได (1,333)  1,736  (22,370)  (1,349)  (4,569)  (365)  (28,272)  22 
                

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน                
                

รายไดจากลูกคาภายนอก 42,942  62,147  1,472  1,991  1,058  996  45,472  65,134 

รายไดอื่น 7,390  9,238  13  11  1,660  1,398  9,063  10,647 

รวมรายได 50,332  71,385  1,485  2,002  2,718  2,394  54,535  75,781 
                

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได (17,072)  3,579  (54,861)  (1,682)  (12,089)  (662)  (84,022)  1,235 
                

สินทรัพยสวนงาน                

   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม 165,522  227,956  67,271  31,615  9,713  17,185  242,506  276,756 

หนี้สินสวนงาน                

   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม 26,716  30,105  37,241  581  2,080  1,202  66,037  31,888 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดสินทรัพยและหนี้สินของสวนงานที่รายงาน 
 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย    

รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 242,506  276,756 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 30,250  44,481 

สินทรัพยรวม 272,756  321,237 

    

หนี้สิน    

รวมหนี้สินของสวนงานท่ีรายงาน 66,037  31,888 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 15,456  14,904 

หนี้สินรวม 81,493  46,792 

 

13 คาใชจายในการบริหาร 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2550 

  (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  1,710  42  1,305  26 

คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  12,413  6,938  5,401  5,807 

ขาดทุนจากการดอยคา  5,447  -  5,447  - 

อื่นๆ   6,900  4,781  3,124  2,358 

รวม  26,470  11,761  15,277  8,191 

         

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2550 

  (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  54,086  185  80,543  48 

คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  18,221  12,897  10,077  10,630 

ขาดทุนจากการดอยคา  5,447  -  5,447  - 

อื่นๆ   9,899  11,631  4,956  7,342 

รวม  87,653  24,713  101,023  18,020 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได 

 

การรับรูภาษีเงินไดข้ึนอยูกับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินไดประจําปถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนักท่ีคาดไวสําหรับปทางการเงินเต็มปท่ีใชกับรายไดกอนภาษีเงินไดของงวดระหวางกาล อัตราภาษีเงินไดท่ี

แทจริงรวมของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องเปนระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2561 คือรอยละ 0.43 และรอยละ 0.87 ตามลําดับ (30 มิถุนายน 2560: รอยละ 140.81 และรอยละ 0.40 ตามลําดับ) 

การเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงมีสาเหตุหลักเนื่องจากความแตกตางระหวางการรับรูคาใชจายทางบัญชี

กับคาใชจายทางภาษีบางรายการโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งกลุมบริษัทไมไดรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวกับรายการดังกลาวในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

15 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย

แลวระหวางงวดโดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (27,534)  (1,323)  (9,799)  2,039 

        

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

        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.162)  (0.008)  (0.058)  0.012 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (83,635)  (505)  (88,660)  2,517 

        

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

        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.492)  (0.003)  (0.521)  0.015 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

 

กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

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

มารวมคํานวณเพื่อหากําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับ

จากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ    

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

 

16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 

 

ตารางดังตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลําดับ

ช้ันมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคา

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชี

ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 มิถุนายน 2561          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหนี้ถือไวเพื่อคา 89,858  -  89,858  -  89,858 

   (ในกองทุนสวนบุคคล)          

          

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

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

   (ในกองทุนสวนบุคคล)          

          

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 มิถุนายน 2561          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม           

ตราสารหนี้ถือไวเพื่อคา 89,858  -  89,858  -  89,858  

   (ในกองทุนสวนบุคคล)          

          

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม           

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

   (ในกองทุนสวนบุคคล)          



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวัดมูลคายุติธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มนีัยสําคัญ 

 

ตารางดังตอไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคา

ยุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี              

30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคาไดอธิบายในหมายเหตุขอ 2 (ค) 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลคา 

เงินลงทุนในหนวยลงทุนในความ 

   ตองการของตลาดท่ีเปนเงินลงทุน 

   เพื่อคา 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิ  ณ วันท่ีรายงาน 

 

17 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        

โปรแกรมคอมพิวเตอรและ        

   คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 2,500  -  -  - 
        

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น        

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได        

ภายในหนึ่งป 1,254  -  -  - 

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 4,624  -  -  - 

รวม 5,878  -  -  - 
        



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันอื่น         

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 10  1,096  10  696 

 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการใชเครื่องหมาย

การคาแกบริษัทยอยดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญามีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี    

31 พฤษภาคม 2564 ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทยอยตกลงท่ีจะปนสวนรายไดท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 

ในเครื่องหมายการคาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

 

18 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

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

คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีกรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานบาท 

บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการชําระคาหุนเพิ่มเติมกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 
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