
 

  

  

 

 

 

 

 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 







บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 263,167 338,748 258,636 333,481

เงินลงทุนชั่วคราว 500 100 300 100

ลูกหนี้การคา 3, 4 12,647 13,867 4,938 6,368

รายไดคางรับ 1,223 932 712 103

ลูกหนี้อื่น 3 2,202 10,813 14,207 17,541

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -     -        36,000 3,000

สินคาคงเหลือ 11,985 12,484 4,139 4,869

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,134 6,179 1,986 782

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 300,858 383,123 320,918 366,244

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -     -        47,386 46,386

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 12,948 13,475   10,352 10,286

คาความนิยม 6 -     -        -       -       

สินทรัพยไมมีตัวตน 7 25,486 49,241 4,285 3,983

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2,437 1,719 1,747 1,286

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 782 1,790 586 1,595

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 41,653 66,225 64,356 63,536

รวมสินทรัพย 342,511 449,348 385,274 429,780

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 3 4,435 4,538 393 522

เจาหนี้อื่น 3 20,803 41,057 1,138 7,948

คาใชจายคางจาย 3 10,506 13,391 5,456 5,333

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 4,113 4,008 3,859 3,785

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,413 3,178 701 1,532

รวมหนี้สินหมุนเวียน 42,270 66,172 11,547 19,120

หนี้สินไมหมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน

   สําหรับผลประโยชนพนักงาน 8 12,183 8,598 8,737 6,432

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 537 815 60 112

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 12,720 9,413 8,797 6,544

รวมหนี้สิน 54,990 75,585 20,344 25,664

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2562 2561 2562 2561

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

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

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

ขาดทุนสะสม

       จัดสรรแลว

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

       ขาดทุนสะสม (431,239) (344,998) (353,915) (314,729)

รวมสวนของบริษัทใหญ 287,606 373,847 364,930 404,116

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (85) (84) -       -       

รวมสวนของผูถือหุน 287,521 373,763 364,930 404,116

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 342,511 449,348 385,274 429,780

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได 3, 9

รายไดจากการขาย 12,079        12,491        5,437          3,773          

รายไดจากการใหบริการ 4,460          12,035        423             10,774        

รายไดดอกเบี้ย 1,171          1,434          2,369          1,417          

รายไดอื่น 2,114          3,331          5,438          4,517          

รวมรายได 19,824        29,291        13,667        20,481        

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและการใหบริการ 27,723        23,059        3,749          11,865        

ตนทุนในการจัดจําหนาย 6,006          7,816          2,109          3,716          

คาใชจายในการบริหาร 20,228        19,313        13,806        8,525          

ผลขาดทุนจากการดอยคาและสํารองตางๆ 3, 4, 7 13,417        7,157          (2,343)         6,752          

ตนทุนทางการเงิน 136             218             28               151             

รวมคาใชจาย 67,510        57,563        17,349        31,009        

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (47,686)       (28,272)       (3,682)         (10,528)       

รายไดภาษีเงินได 565             733             408             729             

ขาดทุนสําหรับงวด (47,121)       (27,539)       (3,274)         (9,799)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได -              -              -              -              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (47,121)       (27,539)       (3,274)         (9,799)         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบงปนขาดทุน

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (47,116)       (27,534)       (3,274)         (9,799)         

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (5)                (5)                -              -              

ขาดทุนสําหรับงวด (47,121)       (27,539)       (3,274)         (9,799)         

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (47,116)       (27,534)       (3,274)         (9,799)         

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (5)                (5)                -              -              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (47,121)       (27,539)       (3,274)         (9,799)         

ขาดทุนตอหุน (บาท) 10

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.129)         (0.162)         (0.009)         (0.058)         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได 3, 9

รายไดจากการขาย 20,377        22,281        9,763          7,615          

รายไดจากการใหบริการ 6,818          23,191        737             21,922        

รายไดดอกเบี้ย 2,192          2,132          4,104          2,115          

รายไดอื่น 5,695          6,931          8,000          9,047          

รวมรายได 35,082        54,535        22,604        40,699        

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและการใหบริการ 54,015        37,779        8,173          21,997        

ตนทุนในการจัดจําหนาย 12,551        12,723        3,098          6,805          

คาใชจายในการบริหาร 37,150        28,120        24,521        15,033        

ผลขาดทุนจากการดอยคาและสํารองตางๆ 3, 4, 7 18,040        59,533        26,316        85,990        

ตนทุนทางการเงิน 285             402             143             305             

รวมคาใชจาย 122,041      138,557      62,251        130,130      

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (86,959)       (84,022)       (39,647)       (89,431)       

รายไดภาษีเงินได 717             359             461             771             

ขาดทุนสําหรับงวด (86,242)       (83,663)       (39,186)       (88,660)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-              -              -              -              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (86,242)       (83,663)       (39,186)       (88,660)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบงปนขาดทุน

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (86,241)       (83,635)       (39,186)       (88,660)       

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1)                (28)              -              -              

ขาดทุนสําหรับงวด (86,242)       (83,663)       (39,186)       (88,660)       

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (86,241)       (83,635)       (39,186)       (88,660)       

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1)                (28)              -              -              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (86,242)       (83,663)       (39,186)       (88,660)       

ขาดทุนตอหุน (บาท) 10

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.236)         (0.492)         (0.107)         (0.521)         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

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 -               -            481           -             -              481               -               481              

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -               -            481           -             -              481               -               481              

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -               -            481           -             -              481               -               481              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -               -            -            -             (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)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของ

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                -             -              (86,241)       (86,241)         (1)                  (86,242)        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -             -              (86,241)       (86,241)         (1)                  (86,242)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 365,549        342,646     10,650        (431,239)     287,606        (85)                287,521       

งบการเงินรวม

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

11



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง รวมสวนของ

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 -                -                481               -                -                481               

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                -                481               -                -                481               

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                -                481               -                -                481               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                -                -                -                (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)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                   -                   -                   (39,186)            (39,186)            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   (39,186)            (39,186)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 365,549           342,646           10,650             (353,915)          364,930           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสําหรับงวด (86,242)       (83,663)       (39,186)       (88,660)       

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)

รายไดภาษีเงินได (717)            (359)            (461)            (771)            

ตนทุนทางการเงิน 285             402             143             305             

คาเสื่อมราคา 1,576          272             1,215          128             

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 9,446          4,158          879             1,995          

ผลขาดทุนจากการดอยคา 15,938        5,447          -              5,447          

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 3,467          447             2,219          352             

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (680)            720             -              -              

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -              481             -              481             

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ -              (2,014)         -              (2,014)         

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,101          54,086        26,316        80,543        

(กลับรายการ) คาเผื่อสินคารับคืน 216             (776)            (36)              (85)              

สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืน (540)            -              -              -              

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา (453)            1,997          127             756             

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (2)                (2)                -              (2)                

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 298             -              -              -              

ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 113             47               -              -              

ดอกเบี้ยรับ (2,192)         (2,132)         (4,104)         (2,115)         

(57,386)       (20,889)       (12,888)       (3,640)         

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 4,893          2,854          5,052          530             

รายไดคางรับ (291)            (19)              (609)            1,930          

ลูกหนี้อื่น 4,622          44               182             2,740          

สินคาคงเหลือ 952             583             603             32               

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (2,180)         (3,527)         (1,002)         (42)              

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช -              400             -              -              

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,008          1                 1,009          -              

เจาหนี้การคา (103)            (2,021)         (129)            (3,409)         

เจาหนี้อื่น (19,665)       2,356          (6,901)         (670)            

คาใชจายคางจาย (2,885)         835             123             (452)            

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 105             33               74               43               

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (981)            (70)              (795)            16               

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (278)            (30)              (52)              (1)                

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการดําเนินงาน (72,189)       (19,450)       (15,333)       (2,923)         

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดจายออก (348)            (216)            (202)            (197)            

ภาษีเงินได หัก ณ ที่จายไดรับคืน -              463             -              463             

กระแสเงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (72,537)       (19,203)       (15,535)       (2,657)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินลงทุนชั่วคราว (400)            (401)            (200)            -              

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล -              15,000        -              15,000        

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น -              98,117        -              98,117        

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น -              (98,000)       -              (98,000)       

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 75               30               -              30               

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (1,329)         (1,831)         (1,190)         (17)              

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,629)         (24,433)       (1,181)         (617)            

เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -              -              3,000          -              

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -              -              (61,000)       -              

ดอกเบี้ยรับ 406             2,139          2,318          2,122          

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,877)         (10,937)       (58,253)       6,635          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืม -              (2,881)         -              -              

เงินลงทุนในบริษัทยอย -              -              (1,000)         (40,000)       

ดอกเบี้ยจาย (167)            (224)            (57)              (165)            

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (167)            (3,105)         (1,057)         (40,165)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (75,581)       (33,245)       (74,845)       (36,187)       

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 30 มิถุนายน 263,167      58,973        258,636      49,870        

     

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ 91               520             91               -              

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน -              30,084        -              -              

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

16 

หมายเหตุ สารบัญ    

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกนั 

4 ลูกหนี้การคา 

5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

6 คาความนิยม 

7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

8 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

9 สวนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได 

10 ขาดทุนตอหุน 

11 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

13 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ         

ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิทัล และการบริหารลิขสิทธิ์ รายละเอียดของ

บริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 5  
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  
 

 (ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวางกาลแบบยอนี้นําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจําป และจัดทําหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลในรูปแบบยอ (“งบการเงินระหวางกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล 

ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

 (ข) การใชวิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม

นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณการไว ท้ังนี้ นโยบายการบัญชี 

วิธีการคํานวณและแหลงขอมูลสําคัญท่ีใชในการประมาณการซึ่งอาจมีความไมแนนอนนั้นเปนขอมูลเดียวกันกับท่ี

ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวนแตการรับรูรายไดท่ีตองใชวิจารณญาณเพิ่มเติม

ในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการควบคุม เพื่อประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ  

รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่งตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํา

กับลูกคา (“TFRS 15”) ท่ีกลุมบริษัทถือปฏิบัติเปนครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได (“TAS 

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

การเงินท่ีเกี่ยวของ 
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ตาม TFRS 15 กลุมบริษัทรับรูรายไดเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการ ดวยจํานวนเงินท่ีสะทอนถึง 

สิ่งตอบแทนท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับ และมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบ

การควบคุม เพื่อประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ในขณะท่ี TAS 18 

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายสินคาเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมี

นัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  และรับรูรายไดจากการใหบริการตามข้ันความสําเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมี

ความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสาํคัญตองบการเงิน   

 

นอกจากน้ีกลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชใน

งวดปจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้กอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 12 

 

(ค) การปรับโครงสรางธุรกิจและการใชเกณฑในการดําเนินงานตอเนื่อง 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหนายสิ่งพิมพของกลุมบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมุงเนนการผลิตและจําหนาย

สิ่งพิมพเฉพาะท่ีทํากําไรใหแกกลุมบริษัท ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดมีการรับรูผลขาดทุนจาก

มูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ และตัดจําหนายลิขสิทธิ์สําหรับสิ่งพิมพในป 2559 นอกจากนี้ สําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 86.24 ลานบาท และ 39.19 ลานบาท ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุมบริษัทมีขาดทุน

สะสมจํานวน 431.24 ลานบาท และ 353.92 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทอยูระหวางการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีรับ

ขอมูลขาวสารผานโลกออนไลนมากข้ึน เชน การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานทางออนไลนใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน การคัดสรรหนังสือ การปรับปรุงการจัดสงหนังสือใหรวดเร็วข้ึน ลดสัดสวนการจัดจําหนายผานรานหนังสือ 

(Modern Trade) และขยายธุรกิจเพื่อเจาะกลุมตลาดลูกคาใหกวางขวางมากข้ึน  เปนตน ซึ่งกลุมบริษัทไดมี 

การขยายตัวทางธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลนและออนไลน รวมถึงกลุม

บริษัทไดปรับโครงสรางทางการเงินโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองภายใน

กลุมบริษัทและซื้อบริษัทยอยในป 2561 และจัดต้ังบริษัทยอยเพิ่มข้ึนในป 2562 
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ฝายบริหารของกลุมบริษัทเช่ือวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องตอไปมีความเหมาะสม เนื่องจากกลุมบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองเพียงพอสําหรับการดําเนนิ

ธุรกิจอยางนอย 12 เดือนนับต้ังแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึง

ไมไดรวมรายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินใหม ซึ่งอาจจําเปนหาก

กลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 5 
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน   

สรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  875  -  875 

ตนทุนขายและการใหบริการ -  1,780  -  1,723 

ซื้ออุปกรณ -  306  -  - 

รายไดอื่น 9  75  9  75 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 302  2,111  -  1,151 

        

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม -  -  1,211  - 

รายไดอื่น -  -  4,820  2,028 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร -  -  568  239 

        

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  390  -  387 

ตนทุนขายและการใหบริการ -  8,409  -  4,532 

รายไดอื่น 85  1,146  85  1,146 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 15  457  15  142 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 4,080  3,598  4,080  3,598 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 238  200  238  200 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 4,318  3,798  4,318  3,798 

        

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  1,804  -  1,804 

ตนทุนขายและการใหบริการ -  3,543  -  3,344 

ซื้ออุปกรณ 9  306  9  - 

รายไดอื่น 9  256  9  256 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 481  3,697  71  2,131 
        

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม -  -  1,925  - 

รายไดอื่น -  -  6,624  3,075 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบรหิาร -  -  725  453 
         
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 8  885  8  882 

ตนทุนขายและการใหบริการ -  14,322  -  9,002 

ซื้ออุปกรณ -  17  -  17  

รายไดอื่น 98  2,070  98  2,070 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 32  704  32  180 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 8,148  6,582  8,148  6,582 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 460  394  460  394 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 8,608  6,976  8,608  6,976 

 

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้  

 

ลูกหนี้การคา  - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 24,447  25,147  24,447  25,143 

บริษัทยอย -  -  125  125 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 6,817  9,845  6,817  9,845 

 31,264  34,992  31,389  35,113 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (31,264)  (34,899)  (31,389)  (35,024) 

สุทธ ิ -  93  -  89 

 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

 งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน (697)  1,388  (697)  891 

 งวดหกเดอืนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน (3,635)  41,825  (3,635)  39,428 
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ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 12,821  14,648  12,821  14,648 

บริษัทยอย -  -  44,785  40,397 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  897  -  768 

 12,821  15,545  57,606  55,813 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,821)  (7,047)  (43,961)  (39,023) 

สุทธ ิ -  8,498  13,645  16,790 
        

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

 งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน (1,826)  282  (4,648)  403 

 งวดหกเดอืนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน 5,774  12,348  4,938  41,188 

 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดังนี้  

 

 อัตราดอกเบ้ีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม   

ณ วันท่ี  

30 มิถุนายน  

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม       

ณ วันท่ี  

30 มิถุนายน 

 2561   2562  2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2562 

ระยะสั้น (รอยละตอป)  (พันบาท) 

บริษัทยอย 6.20  6.20  36,000  61,000  (3,000)  94,000 

รวม     36,000      94,000 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (33,000)      (58,000) 

สุทธ ิ     3,000      36,000 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยมืแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  3,000  - 

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  25,000  - 

     
 
 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  1  -  1 

รวม -  1  -  1 

    

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 372  1,325  46  745 

บริษัทยอย -  -  393  361 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  200  -  197 

รวม 372  1,525  439  1,303 

        

คาใชจายคางจาย - กิจการทีเ่กีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ -  51  -  48 

รวม -  51  -  48 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะสั้น 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย 

จํากัด”) จํานวน 94 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 33 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืน

เมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศสี่แหง 

 

บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) 

จํานวน 3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 3 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 

และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศสี่แหง บริษัทไดรับชําระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวท้ัง

จํานวนในระหวางไตรมาส 2 ป 2562 

 

สัญญาอื่นๆ 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพ่ือใหบริการพื้นท่ีคลังสินคาพรอมสํานักงาน และการบริหารจัดการคลังสินคา  

โดยบริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพ่ือรับบริการดานการบริหารงานฝายคลังและดานบุคลากร โดยบริษัทตกลงจะ

ชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนี้การคา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ยังไมครบกําหนดชําระ 6,770  10,592  1,503  6,290 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 5,809  3,266  3,407  61 

   3 - 6 เดือน 62  11  22  11 

   6 - 12 เดือน 12  2,018  12  2,017 

   มากกวา 12  เดือน 31,293  32,952  31,418  33,035 

 43,946  48,839  36,362  41,414 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (31,299)  (34,972)  (31,424)  (35,046) 

สุทธ ิ 12,647  13,867  4,938  6,368 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง  90 วัน  

 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ       

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน (695)  1,427  (695)  902 

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน (3,673)  41,737  (3,622)  39,355 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน มีดังนี้ 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สัดสวนความเปน        เงินปนผลรับสําหรบั 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

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

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

  (รอยละ) (พันบาท) 

                      

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

   เอ็ดดูเทนเมนท จาํกัด สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก                     

 เพื่อการศึกษาและการ                     

 บันเทิง                     

บริษัท วันเวิลด มีเดีย  ใหบริการขอมูลขาวสาร 99.99 99.99 60,000  60,000 60,000  60,000  13,614  13,614  46,386  46,386  -  - 

   จํากัด ในรูปแบบของสื่อ                     

 ออฟไลนและออนไลน                     

บริษัท สตรีท อายบอล เปนตัวแทนผูผลิตเนื้อหา  99.98 - 1,000  - 1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 

   จํากัด และโฆษณาในสื่อหลาย                     

 รูปแบบ                     

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

  

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การซื้อเงินลงทุน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติใหจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทสตรีท 

อายบอล จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100) โดยเรียกชําระ

คาหุนเต็มจํานวน บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2562 

 

6 คาความนิยม 

 

 งบการเงินรวม  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561 

 (พันบาท) 

ราคาทุน    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,614  - 

ไดมาจากการรวมธุรกิจ -  5,447 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 5,614  5,447 

    

ขาดทุนจากการดอยคา    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,614  - 

ขาดทุนจากการดอยคา -  5,447 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 5,614  5,447 

    

มูลคาสุทธิทางบัญช ี    

ณ วันที่ 30 มิถุนายน -  - 

    

เนื่องจากบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเริ่มดําเนินธุรกิจในระหวางป 2561 ผูบริหารของบริษัทเช่ือ

วาคาความนิยมท่ีไดรับมาจากการซื้อธุรกิจเกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร กลุมบริษัทจึงรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาของคาความนิยมจํานวน 5.61 ลานบาทในระหวางป 2561 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 สินทรัพยไมมตัีวตน 

 

ในระหวางไตรมาส 2 ของป 2562 กลุมบริษัททดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนของ

บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด (OWM) โดยมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซ่ึงวัดมูลคา 

โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ พบวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนในบริษัท 

OWM สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 15.94 ลานบาท บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

ไมมีตัวตนดังกลาวจํานวน 15.94 ลานบาท ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 มิถุนายน 2562 

 

8 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดถูกปรับปรุงและกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยให

ลูกจางท่ีถูกเลิกจางเพ่ิมเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวา

คาจางอัตราสุดทาย 400 วัน กลุมบริษัทจึงแกไขโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานเพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปรับปรุงในไตรมาสสอง ป 2562 จากการแกไขโครงการดังกลาวทําใหกลุม

บริษัทรับรูประมาณการหนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตนทุนบริการในอดีต

เพิ่มข้ึนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 

2.07 ลานบาท และ 1.78 ลานบาท ตามลําดับ  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 สวนงานดําเนนิงานและการจาํแนกรายได 
 
 

 งบการเงินรวม 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 

ขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน            

รายไดจากลูกคาภายนอก 12,504  23,276  4,035  1,250  16,539  24,526 

รายไดอื่น 2,138  4,752  1,147  13  3,285  4,765 

รวมรายได 14,642  28,028  5,182  1,263  19,824  29,291 

            

การจําแนกรายได            

สวนงานภูมิศาสตรหลัก            

ไทย 14,642  28,028  5,182  1,263  19,824  29,291 

รวมรายได 14,642  28,028  5,182  1,263  19,824  29,291 

            

ประเภทสินคาและบริการหลัก            

หนังสือ 12,504  23,276  -  -  12,504  23,276 

คาโฆษณา -  -  4,035  1,250  4,035  1,250 

อื่นๆ 2,138  4,752  1,147  13  3,285  4,765 

รวมรายได 14,642  28,028  5,182  1,263  19,824  29,291 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 

จังหวะเวลาในการรับรูรายได            

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 14,642  28,028  1,481  -  16,123  28,028 

ตลอดชวงเวลาหนึ่ง -  -  3,701  1,263  3,701  1,263 

รวมรายได 14,642  28,028  5,182  1,263  19,824  29,291 

            

ขาดทุนตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได (5,699)  (12,518)  (41,987)  (15,754)  (47,686)  (28,272) 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 

ขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน            

รายไดจากลูกคาภายนอก 21,115  44,222  6,080  1,250  27,195  45,472 

รายไดอื่น 6,477  9,050  1,410  13  7,887  9,063 

รวมรายได 27,592  53,272  7,490  1,263  35,082  54,535 

            

การจําแนกรายได            

สวนงานภูมิศาสตรหลัก            

ไทย 27,592  53,272  7,490  1,263  35,082  54,535 

รวมรายได 27,592  53,272  7,490  1,263  35,082  54,535 

            

ประเภทสินคาและบริการหลัก            

หนังสือ 21,115  44,222  -  -  21,115  44,222 

คาโฆษณา -  -  6,080  1,250  6,080  1,250 

อื่นๆ 6,477  9,050  1,410  13  7,887  9,063 

รวมรายได 27,592  53,272  7,490  1,263  35,082  54,535 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 

จังหวะเวลาในการรับรูรายได            

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 27,592  53,272  1,481  -  29,073  53,272 

ตลอดชวงเวลาหนึ่ง -  -  6,009  1,263  6,009  1,263 

รวมรายได 27,592  53,272  7,490  1,263  35,082  54,535 

            

ขาดทุนตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได (15,888)  (68,268)  (71,071)  (15,754)  (86,959)  (84,022) 

            

สินทรัพยสวนงาน             

   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน/31 ธันวาคม 305,347  390,098  37,164  59,250  342,511  449,348 

หนี้สินสวนงาน             

   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน/31 ธันวาคม 25,688  33,076  29,302  42,509  54,990  75,585 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562  2561 

 (พันบาท) 

สวนงานภูมิศาสตรหลัก    

ไทย 13,667  20,481 

รวมรายได 13,667  20,481 

    

ประเภทของสนิคาและบริการหลัก    

หนังสือ 5,861  14,547 

อื่น ๆ 7,806  5,934 

รวมรายได 13,667  20,481 

    

จังหวะเวลาในการรับรูรายได    

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 13,667  20,481 

รวมรายได 13,667  20,481 

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน    

  

สวนงานภูมิศาสตรหลัก    

ไทย 22,604  40,699 

รวมรายได 22,604  40,699 

    

ประเภทของสนิคาและบริการหลัก    

หนังสือ 10,501  29,537 

อื่น ๆ 12,103  11,162 

รวมรายได 22,604  40,699 

    

จังหวะเวลาในการรับรูรายได    

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 22,604  40,699 

รวมรายได 22,604  40,699 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ตาม TFRS 15 สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาโดยสวนใหญแสดงถึงสิทธิของกลุมบริษัทในการไดรับสิ่งตอบแทนจาก

สินคาสั่งทํา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับงานท่ีทําเสร็จ แตยังไมไดเรียกชําระ ณ วันท่ีรายงาน สินทรัพยท่ีเกิดจาก

สัญญาจะโอนไปเปนลูกหนี้เมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิในการไดรับสิ่งตอบแทนโดยไมมีเงื่อนไข ซึ่งโดยท่ัวไปเกิดข้ึนเมื่อ

ออกใบแจงหนี้ 

 

ตาม TFRS 15 หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาโดยสวนใหญเกิดจากสิ่งตอบแทนท่ีไดรับลวงหนาจากลูกคาสําหรับการขาย

สินคาและบริการ โดยกลุมบริษัทจะรับรูหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาดังกลาวเปนรายไดเมื่อสงมอบการควบคุมสินคา

ใหกับลูกคา และสิ่งตอบแทนท่ีไดรับซึ่งปนสวนใหการบริการท่ียังใหบริการไมเสร็จสิ้น  

 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของยอดคงเหลือสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาและหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาในระหวางงวด 

มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท่ีเกิด

จากสัญญา 

 หนี้สินท่ีเกิด

จากสัญญา 

 สินทรัพยท่ีเกิด

จากสัญญา 

 หนี้สินท่ีเกิด

จากสัญญา 

 (พันบาท) 

ณ  วันท่ี 1 มกราคม 2562 819  -  -  - 

รับรูเปนรายไดในระหวางงวด (9,314)  (1,454)  -  - 

เงินรับลวงหนา -  1,981  -  - 

โอนออกไปลูกหนี้การคา 8,729  -  -  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 234  527  -  - 

 

สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืน  

 

สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืนวัดมูลคาโดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชีเดิมของสินคาคงเหลือท่ีขายหักตนทุนท่ี 

คาดวาจะเกิดข้ึนในการรับคืนผลิตภัณฑดังกลาว 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 ขาดทุนตอหุน 
 

ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 คํานวณจาก

ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวด

โดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท / พันหุน) 

ขาดทุนที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (47,116)  (27,534)  (3,274)  (9,799) 
        

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

ขาดทุนตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.129)  (0.162)  (0.009)  (0.058) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท / พันหุน) 

ขาดทุนที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (86,241)  (83,635)  (39,186)  (88,660) 
        

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

ขาดทุนตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.236)  (0.492)  (0.107)  (0.521) 

 

ขาดทุนตอหุนปรับลด  

 

กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

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

มารวมคํานวณเพ่ือหาขาดทุนตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจาก

พนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุนของบริษัทดังกลาวหมดอายุเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

   งบการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบการเงินรวม   เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น    

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได    

ภายในหนึ่งป   6,785  5,531 

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 10,366  6,997 

รวม 17,151  12,528 

    

ภาระผูกพันอื่น     

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 10  10 

 

12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และคาดวาจะมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนํามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก  

โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปนี้  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 สัญญาเชา  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16* 
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน

ตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 19* 
 

การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทาง

การเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการ

บัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุมนี้มีผลบังคับใช จะ

ทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช

อยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเชา 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ไดนําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรู

สินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ซ่ึงยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะส้ันหรือ

สินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาตํ่า สวนการบัญชีสําหรับผูใหเชาไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช

ในปจจุบัน เชน ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาเงินทุนหรือสัญญาเชาดําเนินงาน  เมื่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป 

 

ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตองบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวขางตน   
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13 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลป 2562 

เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ ไดมีการจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอ 

งบการเงินระหวางกาลป 2562 ดังนี้ 

 

 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กอนจัด    หลังจัด  กอนจัด    หลังจัด 

 ประเภท  จัดประเภท  ประเภท  ประเภท  จัดประเภท  ประเภท 

 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561            

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

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

      -         -   

            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ            

   วันที่ 30 มิถุนายน 2561            

คาใชจายในการบริหาร 26,470  (7,157)  19,313  15,277  (6,752)  8,525 

ผลขาดทุนจากการดอยคา            

   และผลสาํรองตางๆ -  7,157  7,157  -  6,752  6,752 

   -      -   

            

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด            

   วันที่ 30 มิถุนายน 2561            

คาใชจายในการบริหาร 87,653  (59,533)  28,120  101,023  (85,990)  15,033 

ผลขาดทุนจากการดอยคา            

   และผลสาํรองตางๆ -  59,533  59,533  -  85,990  85,990 

   -      -   
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