
 

  

 
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

และ 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 







บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

สินทรพัย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4 108,454       20,829         105,073       13,826         
เงินลงทนุชั่วคราว 4 88,497         243,521       88,437         243,261       
ลกูหนีก้ารค้า 5 53,746         50,342         48,770         47,272         
รายได้ค้างรับ 3 4,873           6,055           3,744           4,686           
ลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 3 11,996         6,557           51,406         53,700         
เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 3 -                      - -               -               36,000         
สินค้าคงเหลอื 6 21,018         24,335         7,536           8,833           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 545              1,617           526              1,170           
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 289,129       353,256       305,492       408,748       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากทีม่ีข้อจ ากดัในการใช้ 400              400              -               -               
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 7 -               -               163,410       61,410         
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 902              1,206           810              1,060           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 13,838         4,202           12,550         2,065           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 13,859         15,430         8,184           8,026           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,551           1,999           2,169           1,617           
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 31,550         23,237         187,123       74,178         

รวมสินทรัพย์ 320,679       376,493       492,615       482,926       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนีส้ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้า 3 14,737         75,572         12,088         11,454         
เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 3 13,388         6,121           12,482         4,924           
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3 8,247           10,462         4,833           6,120           
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -               5                  -               -               
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 5,774           4,939           5,082           4,364           
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 42,146         97,099         34,485         26,862         

หนีส้ินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับ
   ผลประโยชนพ์นกังาน 11,736         11,353         8,695           8,436           
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 873              903              105              105              
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 12,609         12,256         8,800           8,541           

รวมหนีส้ิน 54,755         109,355       43,285         35,403         

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
    ทนุจดทะเบยีน 259,250       259,250       259,250       259,250       

    ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 170,048       170,048       170,048       170,048       
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ 272,706       272,706       272,706       272,706       
ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้ 9 4,047           4,087           4,047           4,087           
ขาดทนุสะสม
       จัดสรรแลว้
          ทนุส ารองตามกฎหมาย 10,650         10,650         10,650         10,650         
       ขาดทนุสะสม (190,805)      (189,699)      (7,451)          (9,968)          
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ (670)             -               (670)             -               
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 265,976       267,792       449,330       447,523       

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (52)               (654)             -               -               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 265,924       267,138       449,330       447,523       

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 320,679       376,493       492,615       482,926       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 3

รายได้จากการขาย 20,772        29,014        4,847          6,372          

รายได้จากการให้บริการ 12,771        13,294        12,758        13,271        

รายได้ดอกเบี้ย 2,153          2,231          2,572          2,272          

รายได้อ่ืน 3,283          2,234          8,129          4,801          

รวมรำยได้ 38,979        46,773        28,306        26,716        

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและการให้บริการ 3 20,329        25,984        12,289        18,572        

ต้นทนุในการจัดจ าหน่าย 3 6,641          7,912          5,358          6,087          

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 11,761        16,807        8,191          10,076        

ผลขาดทนุจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ -              204,445      -              23,969        

ต้นทนุทางการเงิน 226             248             159             159             

รวมค่ำใช้จ่ำย 38,957        255,396      25,997        58,863        

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 22               (208,623)     2,309          (32,147)       

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,346)         44,327        (270)            6,047          

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด (1,324)         (164,296)     2,039          (26,100)       

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไร

   หรอืขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 4 (838)            -              (838)            -              

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง 168             -              168             -              

รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหมไ่ว้ในก ำไร

   หรอืขำดทนุในภำยหลัง (670)            -              (670)            -              

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายการที่จะไมถู่กจัดประเภทใหมไ่ว้ใน

   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง

ผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ -              -              -              -              

   ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง -              -              -              -              

ก ำไรหรอืขำดทนุภำยหลัง -              -              -              -              

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด

- สุทธิจำกภำษีเงินได้ (670)            -              (670)            -              
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด (1,994)         (164,296)     1,369          (26,100)       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ)

    สว่นที่เปน็ของบริษัทใหญ่ (1,323)         (162,633)     2,039          (26,100)       

    สว่นที่เปน็ของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม (1)                (1,663)         -                      -
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด (1,324)         (164,296)     2,039          (26,100)       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม

    สว่นที่เปน็ของบริษัทใหญ่ (1,993)         (162,633)     1,369          (26,100)       
    สว่นที่เปน็ของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม (1)                (1,663)         -              -              
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด (1,994)         (164,296)     1,369          (26,100)       

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้น (บาท) 12
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานและปรับลด (0.008)         (0.956)         0.012          (0.153)         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

ผลขาดทนุจากการวัดมูลค่าใหม่ของ

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

รวมรำยกำรที่จะไมถู่กจัดประเภทใหมไ่ว้ใน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 3

รายได้จากการขาย 39,516        49,634        10,825        12,761        

รายได้จากการให้บริการ 25,618        30,724        25,592        30,684        

รายได้ดอกเบี้ย 3,932          4,116          4,918          4,203          

รายได้อ่ืน 7 6,715          4,793          12,097        8,445          

รวมรำยได้ 75,781        89,267        53,432        56,093        

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและการให้บริการ 3, 6 37,489        59,652        23,759        38,099        

ต้นทนุในการจัดจ าหน่าย 3 11,935        13,872        8,824          10,246        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 24,713        27,671        18,020        17,069        

ผลขาดทนุจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ -              204,445      -              23,969        

ต้นทนุทางการเงิน 409             483             302             318             

รวมค่ำใช้จ่ำย 74,546        306,123      50,905        89,701        

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 1,235          (216,856)     2,527          (33,608)       

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 11 (1,739)         43,363        (10)              6,233          

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด (504)            (173,493)     2,517          (27,375)       

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไร

   หรอืขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 4 (838)            -              (838)            -              

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง 168             -              168             -              

รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหมไ่ว้ในก ำไร

   หรอืขำดทนุในภำยหลัง (670)            -              (670)            -              

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายการที่จะไมถู่กจัดประเภทใหมไ่ว้ใน

   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง

ผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ -     (3,230)         -     (3,841)         

   ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง -     646             -     768             

ก ำไรหรอืขำดทนุภำยหลัง -     (2,584)         -     (3,073)         

- สุทธิจำกภำษีเงินได้ (670)            (2,584)         (670)            (3,073)         
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด (1,174)         (176,077)     1,847          (30,448)       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ) 

    สว่นที่เปน็ของบริษัทใหญ่  (505)            (171,786)     2,517          (27,375)       

    สว่นที่เปน็ของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1                 (1,707)         -     -     
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด (504)            (173,493)     2,517          (27,375)       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม

    สว่นที่เปน็ของบริษัทใหญ่ (1,175)         (174,370)     1,847          (30,448)       

    สว่นที่เปน็ของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1                 (1,707)         -     -     
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด (1,174)         (176,077)     1,847          (30,448)       

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้น (บาท) 12
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานและปรับลด (0.003)         (1.010)         0.015          (0.161)         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ

วันที่ 30 มิถุนายน

ผลขาดทนุจากการวัดมูลค่าใหม่ของ

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด

วันที่ 30 มิถุนายน

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

รวมรำยกำรที่จะไมถู่กจัดประเภทใหมไ่ว้ใน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
9



บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ใบส าคัญ ยังไม่ได้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง จัดสรร ผู้ถอืหุน้ ที่ไม่มีอ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถอืหุน้

ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 9         -         - 602                      -        - 602                      - 602               
   เงินปันผลให้ผู้ถอืหุน้ของบริษัท 13         -         - -                       - (3,741)           (3,741)                  - (3,741)           
   รวมเงินทุนที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น         -         - 602                      - (3,741)           (3,139)                  - (3,139)           

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น         -         - 602                      - (3,741)           (3,139)                  - (3,139)           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด

   ก าไรหรือขาดทุน         -         - -                       - (171,786)       (171,786)       (1,707)           (173,493)       

   ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน         -         - -                       - (2,584)           (2,584)                  - (2,584)           

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด         -         - -                       - (174,370)       (174,370)       (1,707)           (176,077)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 170,048        272,706        4,402            10,650          (148,463)       309,343        (1,526)           307,817        

งบกำรเงินรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
10



บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง เงินลงทุน ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เผ่ือขาย ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 9 -              -            (40)            -            -              -                        (40)                             - (40)               
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -            (40)            -            -              -                        (40)                             - (40)               

   การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
   การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมโดย
      อ านาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -              -            -            -            (601)            -                        (601)             601               -               
   รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -              -            -            -            (601)            -                        (601)             601               -               

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -              -            (40)            -            (601)            -                        (641)             601               (40)               

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก าไรหรือขาดทุน -              -            -            -            (505)            -                        (505)             1                   (504)             
   ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -              -            -            -            -              (670)                      (670)                           - (670)             

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -            -            -            (505)            (670)                      (1,175)          1                   (1,174)          

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

งบกำรเงินรวม

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุ้น ใบส าคัญ ยังไม่ได้
ที่ออกและ ส่วนเกนิ แสดงสทิธิ ทนุส ารอง จัดสรร รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มลูคา่หุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) ผู้ถือหุ้น

ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 2559

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทนุที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 9        -        - 602                       -        - 602               
   เงินปนัผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 13        -        -        -        - (3,741)           (3,741)           
   รวมเงินทนุที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น        -        - 602                       - (3,741)           (3,139)           

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น        -        - 602                       - (3,741)           (3,139)           

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด

   ก าไรหรือขาดทนุ        -        -        -         - (27,375)         (27,375)         
   ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน        -        -        -         - (3,073)           (3,073)           
รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด        -        -        -         - (30,448)         (30,448)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2559 170,048        272,706        4,402            10,650          (11,382)         446,424        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
12



บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น ใบส าคัญ
ที่ออกและ ส่วนเกนิ แสดงสิทธิ ทนุส ารอง เงินลงทนุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มลูคา่หุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทนุสะสม เผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทนุที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 9 -      -      (40)              -      -      -      (40)                
   รวมเงินทนุที่ได้รบัจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น -      -      (40)              -      -      -      (40)                

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -      -      (40)              -      -      -      (40)                

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด

   ก าไรหรือขาดทนุ -      -      -      -      2,517            -      2,517            
   ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -      -      -      -      -      (670)                       (670)              
รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด -      -      -      -      2,517            (670)                       1,847            

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ขาดทนุสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13



บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (504)           (173,493)    2,517          (27,375)      
ปรับรายการที่กระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 1,739          (43,363)      10               (6,233)        
ต้นทุนทางการเงิน 409             483             302             318             
คา่เสื่อมราคา 304             712             250             567             
คา่ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 2,839          7,885          1,079          3,077          
ประมาณการหนี้สินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 228             441             139             316             
(กลบัรายการ) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (40)             602             (40)             602             
ขาดทุนจากการปรับมลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 243             -             243             -             
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (864)           (38)             (864)           (38)             
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -             -             (3,264)        -             
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 186             694             48               29               
(กลบัรายการ) คา่เผ่ือสินคา้รับคนื (1,721)        865             (414)           (376)           
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมลูคา่สินคา้ (76,579)      191,504      (5,456)        22,942        
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -             (113)           -             (58)             
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน -             12,354        -             4,521          
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 61               -             -             -             

ดอกเบี้ยรับ (3,932)        (4,116)        (4,918)        (4,203)        
(77,631)      (5,583)        (10,368)      (5,911)        

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน
ลกูหนี้การคา้ (1,869)        (1,306)        (1,132)        3,658          
รายไดค้า้งรับ 1,182          751             942             1,549          
ลกูหนี้หมนุเวียนอ่ืน (3,821)        1,488          3,912          (14,967)      
สินคา้คงเหลอื 79,896        6,600          6,753          2,790          
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 785             (12)             400             (140)           
เงินฝากที่มขีอ้จ ากดัในการใช้ -             193             -             -             
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (89)             400             (89)             197             
เจ้าหนี้การคา้ (60,835)      (3,465)        634             (3,920)        
เจ้าหนี้หมนุเวียนอ่ืน 10               4,958          (783)           3,854          
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,215)        (4,705)        (1,287)        (1,723)        
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 835             138             718             (294)           
หนี้สินไมห่มนุเวียนอ่ืน (30)             49               -             -             
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการด าเนินงาน (63,782)      (494)           (300)           (14,907)      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุด
วันที่ 30 มถินุายน

ส าหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุด
วันที่ 30 มถินุายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (243)           (440)           (219)           (410)           
ภาษีเงินได ้หกั ณ ที่จ่ายไดรั้บคนื -             1,855          -             1,855          
กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (64,025)      921             (519)           (13,462)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป -             -             4,264          -             
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ไดม้า -             -             (103,000)    -             
เงินลงทุนชั่วคราว 140,200      95,205        140,000      95,399        
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล (89,275)      -             (89,275)      -             
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกจิการอ่ืน 328,882      122,054      328,882      122,054      
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อตราสารหนี้ของกจิการอ่ืน (225,000)    (117,000)    (225,000)    (117,000)    
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -             57               -             -             
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์ -             (50)             -             (43)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน (5,217)        (4,198)        (3,223)        (861)           
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่จิการที่เกี่ยวขอ้งกนั -             -             (3,000)        -             
เงินสดรับช าระคนืจากเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่จิการที่เกี่ยวขอ้งกนั -             -             39,000        -             

ดอกเบี้ยรับ 2,314          4,481          3,300          4,570          
กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมลงทนุ 151,904      100,549      91,948        104,119      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกนิบัญชธีนาคาร -             (9,915)        -             -             
เงินปันผลจ่ายใหผู้้ถอืหุ้นของบริษัท -             (3,741)        -             (3,741)        
ดอกเบี้ยจ่าย (254)           (323)           (182)           (200)           
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (254)           (13,979)      (182)           (3,941)        

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึ้นสทุธิ 87,625        87,491        91,247        86,716        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 20,829        68,405        13,826        64,140        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดปลำยงวด 108,454      155,896      105,073      150,856      

     
รายการที่ไมใ่ช่เงินสด
เจ้าหนี้คา่ซื้อสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 9,171          2,582          8,389          -             

วันที่ 30 มถินุายน วันที่ 30 มถินุายน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุด ส าหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุด
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ    
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
3 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
4 เงินลงทุนชั่วคราว 
5 ลูกหน้ีการค้า 
6 สินค้าคงเหลือ 
7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
9 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
10 ส่วนงานด าเนินงาน 
11 ภาษีเงินได้ 
12 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
13 เงินปันผล 
14 เครื่องมือทางการเงิน 
15 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
16 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 
 
บริษัทใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ-71.04)_ซึ่งเป็น 
นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการเป็นผู้น าเข้า ผลิต และจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ 
ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธ์ิ  
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการผลิตและ
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัท รวมทั้งมีแผนงานและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี  
กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าธุรกิจโดยพันธมิตรร่วมในการลงทุน 

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 
งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูล  
ที่เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดังน้ันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุด
วันที ่31 ธันวาคม 2559 
  
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง
ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560_ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ
นโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทหรือบริษัท 

 
(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท 

ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและข้อสมมตหิลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงิน
ที่เก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัท และแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ 
ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
การวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท 
 
เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังน้ี  
 
  ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

อย่างเดียวกัน 
  ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
  ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ

สังเกตได้) 
 
หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดที่มีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุข้อ 14 เครื่องมือทางการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท  
หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้ 
การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 7 ส าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส าคัญและกิจการที่
เก่ียวข้องกันอื่น มีดังน้ี 
 
ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง     

/สัญชำติ 
   ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

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

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด         
(มหาชน)  

ไทย เป็ นบริษั ท ใหญ่ ถือหุ้ นบริษั ทร้อยละ 71 .04           
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
   จ ากัด (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 71.45      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด  
 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 99.99      
และมกีรรมการร่วมกัน 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 99.90      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น ยู จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 90.00      
และมีกรรมการร่วมกัน 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง     
/สัญชำติ 

   ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 84.50      
และมีกรรมการร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จ ากัด รับโอน
ใบอนุญาต 

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

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 45.00              
และมีกรรมการร่วมกัน 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายได้จากการขายและการให้บริการ ราคาซื้อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
ต้นทุนขายและการให้บริการ ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด 
ขายอุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
ซื้ออุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม อัตราซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
รายได้อื่น ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่ เก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน   
สรุปได้ดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,207  604  1,046  491 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2,201  4,021  2,160  3,906 
ขายอุปกรณ์ -  766  -  709 
รายได้อื่น 1,000  11  423  11 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย        
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,335  1,364  799  893 
        
บริษัทย่อย        
ต้นทุนขายและการให้บริการ -  -  -  139 
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม -  -  421  47 
รายได้อื่น -  -  2,315  2,744 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย        
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร -  -  337  345 
        
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
รายได้จากการขายและการให้บริการ 532  1,159  532  1,159 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 6,156  9,072  4,794  4,498 
ขายอุปกรณ์ -  27  -  27 
รายได้อื่น 983  1,370  971  1,335 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย        
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 513  1,204  95  579 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
   เงินเดือนและค่าแรง 1,560  2,565  1,560  2,565 
   โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 114  187  114  187 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 1,674  2,752  1,674  2,752 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,438  2,691  1,795  2,085 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 4,599  6,978  4,341  6,703 
ขายอุปกรณ์ -  766  -  709 
รายได้อื่น 1,921  17  854  17 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย        
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,691  3,011  1,659  2,067 
        
บริษัทย่อย        
รายได้จากการขายและการให้บริการ -  -  -  4 
ต้นทุนขายและการให้บริการ -  -  -  139 
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม -  -  989  96 
รายได้อื่น -  -  3,447  4,118 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย        
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร -  -  635  716 
        
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,161  5,978  1,151  5,976 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 12,678  19,864  9,114  10,135 
ขายอุปกรณ์ -  27  -  27 
รายได้อื่น 2,176  2,471  2,152  2,424 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย        
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,076  1,935  184  728 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
   เงินเดือนและค่าแรง 3,120  5,131  3,120  5,131 
   โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 228  375  228  375 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 3,348  5,506  3,348  5,506 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดังน้ี  
 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 18,327  15,745  17,035  15,095 
บริษัทย่อย -  -  3,288  3,645 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 12,889  12,695  12,883  12,690 
 31,216  28,440  33,206  31,430 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 
 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน -  -  -  - 
สุทธิ 31,149  28,373  33,139  31,363 

        
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ        
      งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน -  -  -  - 

      งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน -  -  -  - 

 
รำยได้ค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 507  671  507  671 
กิจการอื่นทีเ่ก่ียวข้องกัน 283  435  283  435 
รวม 790  1,106  790  1,106 
    



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 5,622  2,938  3,627  2,123 
บริษัทย่อย -  -  42,186  48,779 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 3,023  1,966  2,843  1,882 
 8,645  4,904  48,656  52,784 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 8,645  4,904  48,656  52,784 

 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ        
      งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน -  -  -  - 

      งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน -  -  -  - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ อัตรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
   กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
    2560  2559 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อป)ี (พันบาท) 
บริษทัย่อย -  6.35 -  -  -    36,000 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 และ 2559 มีดังน้ี 
 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  36,000  3,000 
เพิ่มขึ้น -  -  3,000  - 
ลดลง -  -  (39,000)  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน -  -  -  3,000 

 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 1,385  1,398  1,347  1,340 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 4,994  67,284  3,084  3,781 
รวม 6,379  68,682  4,431  5,121 

 
เจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 2,259  1,528  1,480  1,142 
บริษัทย่อย -  -  790  1,190 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 486  165  351  30 
รวม 2,745  1,693  2,621  2,362 

 
 

 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 56  61  53  59 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 39  684  39  530 
รวม 95  745  92  589 

 
สัญญำส ำคัญที่ท ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญำเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 
 

บริษัทได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  (“บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด”) 
จ านวน 39 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ย MLR 
เฉล่ียของสถาบันการเงินในประเทศสี่แห่ง บริษัทได้รับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยดังกล่าวทั้ง
จ านวนแล้วในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 

 
สัญญำอื่นๆ 

 

บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่เพื่อรับบริการด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการ
ด าเนินงาน การตลาดและงานด้านอื่นๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะช าระค่าบริการตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา   
 

บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการด าเนินงานและงานด้าน
อื่นๆ โดยบริษัทจะได้รับค่าบริการตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา  
 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่และกิจการที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง เพื่อเช่าพื้นที่และบริการที่
เก่ียวข้อง โดยบริษัทย่อยจะช าระค่าเช่าและบริการตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินลงทุนชั่วครำว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 60  260  -  - 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน -  140,000  -  140,000 
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า -  103,261  -  103,261 
ตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย        
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 88,437  -  88,437  - 
รวม 88,497  243,521  88,437  243,261 

 
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล โดยจ้างบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระในประเทศ 
กองทุนส่วนบุคคลน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารเงินสดของบริษัท โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีตาม
สภาวการณ์ที่ เหมาะสมกับตลาดทุน  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 
100.78 ล้านบาท (รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 10.73 ล้านบาท) 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของตราสารหน้ีที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดมีดังน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
หลักทรัพย์เพือ่ค้ำ         
ณ วันที่ 1 มกราคม  103,261  5,016  103,261  5,016 
ซื้อระหว่างงวด  83,000   117,000  83,000  117,000 
ขายระหว่างงวด  (54,832)  (122,016)  (54,832)  (122,016) 
โอนระหว่างงวด  (131,552)  -  (131,552)  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า  123  -  123  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน  -  -  -  - 

 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
หลักทรัพย์เผือ่ขำย         
ณ วันที่ 1 มกราคม  -  -  -  - 
ซื้อระหว่างงวด  142,000  -  142,000  - 
ขายระหว่างงวด  (273,186)  -  (273,186)  - 
โอนระหว่างงวด  131,552  -  131,552  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า  (366)  -  (366)  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน  -  -  -  - 

         

หลักทรัพย์เผือ่ขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล)         
ณ วันที่ 1 มกราคม  -  -  -  - 
ซื้อระหว่างงวด  89,275  -  89,275  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า  (838)  -  (838)  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน  88,437  -  88,437  - 
 
5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 3 31,216  28,440  33,206  31,430 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  30,776  31,684  16,317  16,961 
รวม  61,992  60,124  49,523  48,391 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (6,492)  (6,307)  (167)  (119) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน  (1,754)  (3,475)  (586)  (1,000) 
สุทธิ  53,746  50,342  48,770  47,272 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ           
   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  43  180  26  23 
   งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  186  694  48  29 
 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้า มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 1,059  3,066  898  2,850 
เกินก าหนดช าระ:        
   น้อยกว่า 3 เดือน 2,276  4,759  1,794  4,396 
   3 - 6 เดือน 2,799  1,052  2,582  976 
   6 - 12 เดือน 5,518  16,714  5,080  16,772 
   มากกว่า 12 เดือน 19,564  2,849  22,852  6,436 

 31,216  28,440  33,206  31,430 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 
 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน -  -  -  - 
 31,149  28,373  33,139  31,363 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจกำรอื่นๆ        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 21,383  19,770  15,942  16,525 
เกินก าหนดช าระ:        
   น้อยกว่า 3 เดือน 2,861  5,339  171  320 
   3 - 6 เดือน 66  188  66  44 
   6 - 12 เดือน 85  294  77  41 
   มากกว่า 12  เดือน 6,381  6,093  61  31 
 30,776  31,684  16,317  16,961 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,425)  (6,240)  (100)  (52) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (1,754)  (3,475)  (586)  (1,000) 
 22,597  21,969  15,631  15,909 
        

สุทธิ 53,746  50,342  48,770  47,272 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง  90 วัน  

 
6 สินค้ำคงเหลือ 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้มีการกลับรายการการปรับลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือ จากการขายสินค้าคงเหลือดังกล่าวจ านวน 76.58 ล้านบาท และ 5.46 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกรายการการปรับลดมูลค่าดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของบัญชีต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 61,410  61,410 
ซื้อเงินลงทุน 103,000  - 
จ าหน่าย (1,000)  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน  163,410  61,410 
 

การซื้อเงินลงทุน 
 

ในการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด”) เม่ือวันที่ 
20 พฤษภาคม 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 97 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 97,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็น 200 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 200,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่  
5 มิถุนายน 2560 
 
การจ าหน่าย 
  
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น คิดส์ จ ากัด”) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้มีมติพิเศษอนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที ่27 ธันวาคม 2559 และได้ด าเนินการช าระบัญชีเสร็จสิ้นเม่ือวันที ่29 มิถุนายน 2560 บริษัท
รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 3.26 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2560  
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 และเงินปนัผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดังน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สัดส่วนความเป็น        เงินปันผลรับส าหรับงวด 
บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ เจ้าของ ทุนช าระแล้ว ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2560 2559 2560  2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น คิดส์ จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ - 99.99 -  1,000 -  1,000  -  -  -  1,000  -  - 
  (เลิกกิจการและเสร็จสิ้น และให้บริการโฆษณา                     
การช าระบัญชีเมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2560) 

ผ่านสื่อโทรทัศน์                     

บริษัท เนชั่น โกลบอล น าเข้า ผลิตและจ าหน่าย 99.74 99.47 200,000  97,000 163,410  60,410  -  -  163,410  60,410  -  - 
   เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเด็ก                     
 เพื่อการศึกษาและการ                     
 บันเทิง                     

รวม       163,410  61,410  -  -  163,410  61,410  -  - 
 

บริษัทย่อยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ันจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์  
ราคาทุนรวม 10.97 ล้านบาท ไม่มีรายการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีสาระส าคัญอื่นระหว่างงวด 
 

9 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ 
 

 NINE-WA 
 

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

บริษัทได้ให้สิทธิดังกล่าว เม่ือวันที ่15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้แจ้งเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
 

บริษัทได้มีการกลับรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2560 จ านวน 0.04 ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาท 
ตามล าดับ (2559: ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ านวน  0.60 ล้านบาท และ 0.60 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ใบส าคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 จ านวนใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม  จ านวนใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ 
 (พันหน่วย / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,492  4,087  1,387  3,800 
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด 289  606  346  800 
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด (304)  (646)  (126)  (198) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 1,477  4,047  1,607  4,402 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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NINE-W1 
 
ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดังน้ี 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  
 ทีย่ังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
1 มกราคม 2560 

ออกสิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใช้สิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2560 ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ 
(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

84.96 - - 84.96 4 
5 ปี นับตั้งแต่
วันทีใ่ห้สิทธิ 

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

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนที่รำยงำน 
 

 ส่ือส่ิงพิมพ์และบริกำร  ส่ือโทรทัศน์และส่ือรูปแบบใหม ่  อื่นๆ  รวม 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

    (พันบาท) 
                

รายได้จากลูกค้าภายนอก 62,147  74,731  1,991  4,570  996  1,056  65,134  80,357 
รายได้อื่น 9,238  7,506  11  46  1,398  1,358  10,647  8,910 
รวมรำยได้ 71,385  82,237  2,002  4,616  2,394  2,414  75,781  89,267 
                

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน                
   ก่อนหักภาษเีงินได้ 3,579  (211,425)  (1,682)  (4,536)  (662)  (895)  1,235  (216,856) 
สินทรัพย์ส่วนงาน                
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม 191,553  323,969  27,482  25,259  15,129  3,893  234,164  353,121 

หน้ีสินส่วนงาน                
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม 30,354  94,309  746  224  9,878  2,022  40,978  96,555 

 
กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานท่ีรายงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจตามแผนการด าเนินงานในหมายเหตุข้อ 1 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรกระทบยอดสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงำนที่รำยงำน 
 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 234,164  353,121 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน 86,515  23,372 
สินทรัพย์รวม 320,679  376,493 

    
หนี้สิน    
รวมหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน 40,978  96,555 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน 13,777  12,800 
หนี้สินรวม 54,755  109,355 

 
11 ภำษีเงินได้ 

 
การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินได้ประจ าปีถัวเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักที่คาดไว้ส าหรับปีทางการเงินเต็มปีที่ใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง  
รวมของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
คือร้อยละ  140.81 และร้อยละ 0.40 ตามล าดับ  (30 มิถุนายน 2559: ร้อยละ 20 และร้อยละ 18.55 ตามล าดับ)              
การเปล่ียนแปลงในอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงมีสาเหตุหลักเน่ืองจากผลขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุในปี 2561 - 2565 
ซึ่งกลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่ายัง
ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว และ
ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายทางภาษีท่ีเก่ียวกับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า 

 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 
ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่าย
แล้วระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ        
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) (1,323)  (162,633)  2,039  (26,100) 
        

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

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) (0.008)  (0.956)  0.012  (0.153) 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ        
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) (505)  (171,786)  2,517  (27,375) 
        

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

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) (0.003)  (1.010)  0.015  (0.161) 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่น าผลของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (NINE-W1) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นของบริษัทท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (NINE-WA) 
มารวมค านวณเพื่อหาก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะได้รับ
จากพนักงานต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง  

13 เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไร
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3.74 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 

 
14 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
30 มิถุนำยน 2560          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 
   วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม           
ตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย          
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 88,437  -     88,437  -         88,437 

          
31 ธันวำคม 2559          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 
   วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม           
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า 103,261  -   103,261  -     103,261 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม  
 

 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินมูลค่าได้อธิบายในหมายเหตุข้อ 2 (ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
30 มิถุนำยน 2560          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 

   วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม           
ตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย          
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 88,437  -  88,437  -         88,437 
          

31 ธันวำคม 2559          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 
   วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม           
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า 103,261  -   103,261  -    103,261 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกต

ได้ที่มีนัยส ำคัญ  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกต
ได้ที่มีนัยส ำคัญและกำร

วัดมูลค่ำยุติธรรม 
เงินลงทุนในหน่วย
ลงทุนในความ
ต้องการของตลาดที่
เป็นเงินลงทุน 
เพื่อค้าและเงินลงทุน
เผื่อขาย 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 
วันที่รายงาน 

 ไม่เก่ียวข้อง  ไม่เก่ียวข้อง 

 

15 ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้น 
   ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงป ี  2,508  5,237  1,104  2,429 
        
ภำระผูกพันอื่น        
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 1,758  1,072  1,358  672 

 
ก) บริษัทได้ท าสัญญาเช่าและบริการเพื่อเช่าส านักงานรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกกับบริษัทในประเทศ  

แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทตกลง
ช าระค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราทีต่กลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีเง่ือนไขในการต่ออายุสัญญาได้ 

 

ข) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า โดยบริษัท
ย่อยตกลงช าระค่าเช่าตามอัตราที่ตกลงในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่ง
รวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของงวด 2560 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนองบการเงินระหว่างกาลปี 2560  
 
 2559 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ก่อนจัด

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จัดประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด            

   วันที่ 30 มิถุนำยน            
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 221,252  (204,445)  16,807  34,045  (23,969)  10,076 
ผลขาดทุนจากการปรับ            
   โครงสร้างการประกอบธุรกิจ -  204,445  204,445  -  23,969  23,969 
   -      -   

            

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด            

   วันที่ 30 มิถุนำยน            
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 232,116  (204,445)  27,671  41,038  (23,969)  17,069 
ผลขาดทุนจากการปรับ            
   โครงสร้างการประกอบธุรกิจ -  204,445  204,445  -  23,969  23,969 
   -      -   
 


