
 

  

  

 

 

 

 

 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 

และ 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 







บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 280,370 338,748 276,341 333,481

เงินลงทุนชั่วคราว 601 100 401 100

ลูกหนี้การคา 3, 4 13,948 13,867 6,427 6,368

รายไดคางรับ 9 1,063 932 821 103

ลูกหนี้อื่น 3 2,390 10,813 15,697 17,541

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -       -       46,000 3,000

สินคาคงเหลือ 12,790 12,484 5,945 4,869

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,360 6,179 1,834 782

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 320,522 383,123 353,466 366,244

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -       -       47,386 46,386

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 13,852 13,475 11,422 10,286

คาความนิยม 6 -       -       -      -      

สินทรัพยไมมีตัวตน 7 24,399 49,241 5,464 3,983

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

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,963 1,790 1,765 1,595

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 42,651 66,225 67,784 63,536

รวมสินทรัพย 363,173 449,348 421,250 429,780

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 3 6,700 4,538 2,645 522

เจาหนี้อื่น 3, 9 15,664 41,057 1,192 7,948

คาใชจายคางจาย 3 8,740 13,391 6,543 5,333

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 2,470 4,008 2,339 3,785

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,573 3,178 2,601 1,532

รวมหนี้สินหมุนเวียน 38,147 66,172 15,320 19,120

หนี้สินไมหมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน

   สําหรับผลประโยชนพนักงาน 8 12,940 8,598 9,002 6,432

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 407 815 60 112

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 13,347 9,413 9,062 6,544

รวมหนี้สิน 51,494 75,585 24,382 25,664

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 (407,088) (344,998) (321,977) (314,729)

รวมสวนของบริษัทใหญ 311,757 373,847 396,868 404,116

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (78) (84) -      -      

รวมสวนของผูถือหุน 311,679 373,763 396,868 404,116

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 363,173 449,348 421,250 429,780

(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 14,994        11,673        4,271          5,153          

รายไดจากการใหบริการ 3,310          9,296          495             7,451          

รายไดดอกเบี้ย 869             1,022          869             1,067          

รายไดอื่น 906             2,481          3,537          3,071          

รวมรายได 20,079        24,472        9,172          16,742        

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและการใหบริการ 20,385        33,864        5,611          11,011        

ตนทุนในการจัดจําหนาย 4,291          5,357          1,134          3,725          

คาใชจายในการบริหาร 14,683        21,816        11,654        9,322          

ผลขาดทุนจากการดอยคาและสํารองตางๆ (กลับรายการ) 3, 4, 7 (43,544)       4,916          (41,239)       7,103          

ตนทุนทางการเงิน 106             153             74               122             

รวมคาใชจาย (4,079)         66,106        (22,766)       31,283        

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 24,158        (41,634)       31,938        (14,541)       

คาใชจายภาษีเงินได -              (6,433)         -              (6,338)         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 24,158        (48,067)       31,938        (20,879)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได -              -              -              -              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,158        (48,067)       31,938        (20,879)       

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ 24,151        (48,067)       31,938        (20,879)       

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 7                 -              -              -              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 24,158        (48,067)       31,938        (20,879)       

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ 24,151        (48,067)       31,938        (20,879)       

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 7                 -              -              -              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,158        (48,067)       31,938        (20,879)       

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 10

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด 0.066          (0.283)         0.087          (0.123)         

วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

7



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได 3, 9

รายไดจากการขาย 35,371        33,954        14,034        12,768        

รายไดจากการใหบริการ 10,128        32,487        1,232          29,373        

รายไดดอกเบี้ย 3,061          3,154          4,973          3,182          

รายไดอื่น 6,601          9,412          11,537        12,118        

รวมรายได 55,161        79,007        31,776        57,441        

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและการใหบริการ 74,400        71,643        13,784        33,008        

ตนทุนในการจัดจําหนาย 16,842        18,080        4,232          10,530        

คาใชจายในการบริหาร 51,833        49,936        36,175        24,355        

ผลขาดทุนจากการดอยคาและสํารองตางๆ (กลับรายการ) 3, 4, 7 (25,504)       64,449        (14,923)       93,093        

ตนทุนทางการเงิน 391             555             217             427             

รวมคาใชจาย 117,962      204,663      39,485        161,413      

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (62,801)       (125,656)     (7,709)         (103,972)     

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 717             (6,074)         461             (5,567)         

ขาดทุนสําหรับงวด (62,084)       (131,730)     (7,248)         (109,539)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-              -              -              -              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (62,084)       (131,730)     (7,248)         (109,539)     

(พันบาท)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบงปนขาดทุน

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (62,090)       (131,702)     (7,248)         (109,539)     

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 6                 (28)              -              -              

ขาดทุนสําหรับงวด (62,084)       (131,730)     (7,248)         (109,539)     

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (62,090)       (131,702)     (7,248)         (109,539)     

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 6                 (28)              -              -              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (62,084)       (131,730)     (7,248)         (109,539)     

ขาดทุนตอหุน (บาท) 10

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.170)         (0.775)         (0.020)         (0.644)         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

 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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 1                  3               -            -             -              4                  -               4                 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -               -            602           -             -              602               -               602              

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 1                  3               602           -             -              606               -               606              

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 1                  3               602           -             -              606               -               606              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

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

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

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

งบการเงินรวม

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                -             -              (62,090)       (62,090)         6                    (62,084)        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -             -              (62,090)       (62,090)         6                    (62,084)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 365,549        342,646     10,650        (407,088)     311,757        (78)                311,679       

งบการเงินรวม

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ

ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 1                      3                      -                   -                   -                   4                      

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -                   -                   602                  -                   -                   602                  

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 1                      3                      602                  -                   -                   606                  

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 1                      3                      602                  -                   -                   606                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                   -                   -                   -                   (109,539)          (109,539)          

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

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

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

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                   -                   -                   (7,248)              (7,248)              

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   (7,248)              (7,248)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 365,549           342,646           10,650             (321,977)          396,868           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสําหรับงวด (62,084)        (131,730)      (7,248)          (109,539)      

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (717)             6,074           (461)             5,567           

ตนทุนทางการเงิน 391              555              217              427              

คาเสื่อมราคา 2,389           491              1,859           201              

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 12,773         9,820           1,266           2,980           

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 15,938         5,447           -               5,447           

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 4,166           651              2,440           509              

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (740)             420              -               -               

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -               602              -               602              

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ -               (2,070)          -               (2,070)          

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (41,442)        59,003         (14,924)        87,646         

(กลับรายการ) คาเผื่อสินคารับคืน 2,189           (1,388)          1,727           (351)             

สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืน (1,013)          -               (399)             -               

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา (244)             4,565           414              1,612           

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ -               (35)               -               (22)               

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 298              -               -               -               

ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 113              47                -               -               

ดอกเบี้ยรับ (3,061)          (3,154)          (4,973)          (3,182)          

(71,044)        (50,702)        (20,082)        (10,173)        

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 34,314         2,845           34,821         1,570           

รายไดคางรับ (131)             1,609           (718)             1,965           

ลูกหนี้อื่น 15,428         758              8,552           2,906           

สินคาคงเหลือ (62)               (2,729)          (1,490)          (1,986)          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,135)          (4,496)          228              (40)               

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช -               400              -               -               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (173)             (1,175)          (170)             (1,175)          

เจาหนี้การคา 2,162           (2,372)          2,123           (5,418)          

เจาหนี้อื่น (24,949)        1,607           (7,052)          (340)             

คาใชจายคางจาย (4,651)          552              1,210           653              

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ (1,538)          140              (1,446)          117              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (794)             (404)             (658)             (141)             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (408)             (30)               (52)               (1)                 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน (52,981)        (53,997)        15,266         (12,063)        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดจายออก (1,146)          (413)             (881)             (353)             

ภาษีเงินได หัก ณ ที่จายไดรับคืน -               463              -               463              

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (54,127)        (53,947)        14,385         (11,953)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินลงทุนชั่วคราว (501)             64                (301)             -               

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล -               104,872       -               104,872       

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น -               133,159       -               133,159       

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น -               (133,000)      -               (133,000)      

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 100              32                -               32                

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (3,164)          (3,997)          (2,995)          (2,127)          

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (3,573)          (26,472)        (2,451)          (781)             

เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -               -               3,000           -               

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -               -               (71,000)        (12,500)        

ดอกเบี้ยรับ 3,102           3,034           3,309           3,059           

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,036)          76,134         (70,438)        82,714         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ -               4                  -               4                  

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืม -               (2,881)          -               -               

เงินลงทุนในบริษัทยอย -               -               (1,000)          (50,000)        

ดอกเบี้ยจาย (215)             (292)             (87)               (221)             

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (215)             (3,169)          (1,087)          (50,217)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (58,378)        19,018         (57,140)        20,544         

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 30 กันยายน 280,370       111,236       276,341       106,601       

     

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ -               69                -               54                

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 296              29,361         296              -               

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

16 

หมายเหตุ สารบัญ    

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกนั 

4 ลูกหนี้การคา 

5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

6 คาความนิยม 

7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

8 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

9 สวนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได 

10 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

11 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

13 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 

 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ         

ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิทัล และการบริหารลิขสิทธิ์ รายละเอียดของ

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

 

เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทเดิม) ได

จําหนายหุนของบริษัทจํานวน 120.81 ลานหุน คิดเปนรอยละ 33.05 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัท และเปน

จํานวนหุนท้ังหมดท่ีทางบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือครอง สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางผูถือหุนท่ีสําคัญของกลุมบริษัท โดยผูถือหุนรายใหญหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนใน

ระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ไดแก Silom Limited ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในหมูเกาะ     

บริติชเวอรจิน (ถือหุนรอยละ 48.13) และนายวันชัย พันธุวิเชียร สัญชาติไทย (ถือหุนรอยละ 22.75) 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  

 

 (ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวางกาลแบบยอนี้นําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจําป และจัดทําหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลในรูปแบบยอ (“งบการเงินระหวางกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล 

ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 (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 

 

ตาม TFRS 15 กลุมบริษัทรับรูรายไดเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการ ดวยจํานวนเงินท่ีสะทอนถึง 

สิ่งตอบแทนท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับ และมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบ

การควบคุม เพื่อประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ในขณะท่ี TAS 18 

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมี

นัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  และรับรูรายไดจากการใหบริการตามข้ันความสําเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมี

ความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน   

 

นอกจากน้ีกลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชใน

งวดปจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้กอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 12 

 

(ค) การปรับโครงสรางธุรกิจและการใชเกณฑในการดําเนินงานตอเนื่อง 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหนายสิ่งพิมพของกลุมบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมุงเนนการผลิตและจําหนาย

สิ่งพิมพเฉพาะท่ีทํากําไรใหแกกลุมบริษัท ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดมีการรับรูผลขาดทุนจาก

มูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ และตัดจําหนายลิขสิทธิ์สําหรับสิ่งพิมพในป 2559 นอกจากนี้ สําหรับงวดเกาเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 62.08 ลานบาท และ 7.25 ลานบาท ในงบกําไร
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ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุมบริษัทมีขาดทุนสะสม

จํานวน 407.09 ลานบาท และ 321.98 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทอยูระหวางการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีรับขอมูล

ขาวสารผานโลกออนไลนมากข้ึน เชน การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานทางออนไลนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การคัดสรรหนังสือ การปรับปรุงการจัดสงหนังสือใหรวดเร็วข้ึน ลดสัดสวนการจัดจําหนายผานรานหนังสือ 

(Modern Trade) และขยายธุรกิจเพื่อเจาะกลุมตลาดลูกคาใหกวางขวางมากข้ึน  เปนตน ซึ่งกลุมบริษัทไดมี 

การขยายตัวทางธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลนและออนไลน รวมถึงกลุม

บริษัทไดปรับโครงสรางทางการเงินโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองภายใน

กลุมบริษัทและซื้อบริษัทยอยในป 2561 และจัดต้ังบริษัทยอยเพิ่มข้ึนในป 2562 

 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทเช่ือวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องตอไปมีความเหมาะสม เนื่องจากกลุมบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองเพียงพอสําหรับการดําเนนิ

ธุรกิจอยางนอย 12 เดือนนับต้ังแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึง

ไมไดรวมรายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินใหม ซึ่งอาจจําเปนหาก

กลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ  5 สําหรับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันอื่น ท่ี

ความสัมพันธเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญและกลุมบริษัทมีรายการระหวางกันท่ีมีนัยสําคัญในระหวางงวดมี

ดังตอไปนี้ 

 

ชื่อ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสมัพันธ 

 /สัญชาติ  

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป ไทย เปนผูถือหุนรายใหญท่ีถือหุนในบริษัทรอยละ 33.05 และมีผูแทน 

   จํากัด (มหาชน)  เปนกรรมการของบริษัท (มีการจําหนายหุนท้ังหมดเมื่อวันท่ี 

  16 สงิหาคม 2562) 

นายวันชัย พันธุวิเชียร ไทย เปนผูถือหุนรายใหญท่ีถือหุนในบริษัทรอยละ 22.75 ต้ังแตวนัท่ี 

  16 สงิหาคม 2562 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สรุป

ไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  1,712  -  1,712 

ตนทุนขายและการใหบริการ -  1,514  -  1,443 

รายไดอื่น -  76  -  76 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร -  2,041  -  1,130 

        

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยมื -  -  -  45 

รายไดอื่น -  -  3,007  1,056 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร -  -  451  182 

        

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  2,328  -  2,328 

ตนทุนขายและการใหบริการ -  15,231  -  4,151 

ขายอุปกรณ -  31  -  19 

รายไดอื่น -  1,224  -  1,224 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร -  260  -  39 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 4,080  3,506  4,080  3,506 

   โครงการสมทบเงนิท่ีกําหนดไว 238  232  238  232 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 4,318  3,738  4,318  3,738 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  3,516  -  3,516 

ตนทุนขายและการใหบริการ -  5,057  -  4,787 

ซื้ออุปกรณ 9  306  9  - 

รายไดอื่น 9  332  9  332 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 481  5,738  71  3,261 
    

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม -  -  1,925  45 

รายไดอื่น -  -  9,631  4,131 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบรหิาร -  -  1,176  635 

        
 

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 8  3,213  8  3,210 

ตนทุนขายและการใหบริการ -  29,553  -  13,153 

ขายอุปกรณ -  31  -  19 

ซื้ออุปกรณ -  17  -  17 

รายไดอื่น 98  3,294  98  3,294 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 32  964  32  219 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   เงินเดือนและคาแรง 12,228  10,088  12,228  10,088 

   โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 698  626  698  626 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 12,926  10,714  12,926  10,714 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้  

 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ -  25,147  -  25,143 

บริษัทยอย -  -  125  125 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  9,845  -  9,845 

 -  34,992  125  35,113 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ -  (34,899)  (125)  (35,024) 

สุทธ ิ -  93  -  89 

 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สญูและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน (31,264)  (1,504)  (31,264)  (651) 

   งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน (34,899)  40,321  (34,899)  38,777 

 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ -  14,648  -  14,648 

บริษัทยอย -  -  48,252  40,397 

กิจการอืน่ท่ีเกี่ยวของกัน -  897  -  768 

 -  15,545  48,252  55,813 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู -  (7,047)  (33,980)  (39,023) 

สุทธ ิ -  8,498  14,272  16,790 

        

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        

   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน (12,821)  (2,280)  (9,981)  (1,019) 

   งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน (7,047)  10,068  (5,043)  40,169 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีดังนี้  

 

 อัตราดอกเบ้ีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี       ณ วนัท่ี  

 31 ธันวาคม   30 กันยายน  31 ธันวาคม       30 กันยายน 

 2561   2562  2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2562 

ระยะสั้น (รอยละตอป)  (พันบาท) 

บริษัทยอย 6.20  6.20  36,000  71,000  (3,000)  104,000 

รวม     36,000      104,000 

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

สุทธ ิ     3,000      46,000 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสญูของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  - 

   งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 25,000  - 

 
 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  1  -  1 

รวม -  1  -  1 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ -  1,325  -  745 

บริษัทยอย -  -  277  361 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 6  200  -  197 

รวม 6  1,525  277  1,303 

        

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ -  51  -  48 

บริษัทยอย -  -  1,012  - 

รวม -  51  1,012  48 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะสั้น 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย 

จํากัด”) จํานวน 104 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 33 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระ

คืนเมื่อทวงถาม 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 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาอื่นๆ 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพื่อใหบริการพื้นท่ีคลังสินคาพรอมสํานักงาน และการบริหารจัดการคลังสินคา  

โดยบริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพ่ือรับบริการดานการบริหารงานฝายคลังและดานบุคลากร โดยบริษัทตกลงจะ

ชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 

 

4 ลูกหนี้การคา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ยังไมครบกําหนดชําระ 8,500  10,592  3,476  6,290 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 5,612  3,266  2,913  61 

   3 - 6 เดือน 357  11  38  11 

   6 - 12 เดือน 15  2,018  -  2,017 

   มากกวา 12  เดือน 41  32,952  166  33,035 

 14,525  48,839  6,593  41,414 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (577)  (34,972)  (166)  (35,046) 

สุทธ ิ 13,948  13,867  6,427  6,368 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง  90 วัน  

 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ       

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน (30,722)  7,198  (31,258)  8,122 

งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน (34,395)  48,935  (34,880)  47,477 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 26 

5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังนี้ 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สัดสวนความเปน        เงินปนผลรับสําหรบั 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธนัวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

  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  -  -  -  - 

   เอ็ดดเูทนเมนท 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 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 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  

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561 

 (พันบาท) 

ราคาทุน    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,614  - 

ไดมาจากการรวมธุรกิจ -  5,614 

ณ วันที่ 30 กันยายน 5,614  5,614 

    

ขาดทุนจากการดอยคา    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,614  - 

ขาดทุนจากการดอยคา -  5,614 

ณ วันที่ 30 กันยายน 5,614  5,614 

    

มูลคาสุทธิทางบัญช ี    

ณ วันที่ 30 กันยายน -  - 

    

เนื่องจากบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเริ่มดําเนินธุรกิจในระหวางป 2561 ผูบริหารของบริษัทเช่ือ

วาคาความนิยมท่ีไดรับมาจากการซื้อธุรกิจเกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร กลุมบริษัทจึงรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาของคาความนิยมจํานวน 5.61 ลานบาทในระหวางป 2561 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ในระหวางไตรมาส 4 ป 2561 กลุมบริษัทไดประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีซื้อเสร็จสิ้นแลว และไดทํา

การปรับปรุงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจตามขอมูลใหมท่ีไดรับเพิ่มเติมนับจากวันท่ีมีการซื้อธุรกิจ ดังนั้น

งบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลป 

2562 เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ จึงมีการปรับปรุงคาความนิยม วันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

7 สินทรัพยไมมตัีวตน 

 

ในระหวางไตรมาส 2 ของป 2562 กลุมบริษัททดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนของ

บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด (OWM) โดยมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคา 

โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ พบวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนในบริษัท 

OWM สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 15.94 ลานบาท บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 

ไมมีตัวตนดังกลาวจํานวน 15.94 ลานบาท ในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

8 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดถูกปรับปรุงและกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจาง

ท่ีถูกเลิกจางเพ่ิมเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทาย 400 วัน กลุมบริษัทจึงแกไขโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงานฉบับปรับปรุงในไตรมาสสาม ป 2562 จากการแกไขโครงการดังกลาวทําใหกลุมบริษัทรับรูประมาณการ

หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และตนทุนบริการในอดีตเพิ่มข้ึนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันเดียวกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 2.07 ลานบาท และ 1.78 ลานบาท ตามลําดับ



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 สวนงานดําเนนิงานและการจาํแนกรายได 
 
 

 งบการเงินรวม 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 

ขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน            

รายไดจากลูกคาภายนอก 15,488  19,134  2,817  1,834  18,305  20,968 

รายไดอื่น 1,638  3,504  136  -  1,774  3,504 

รวมรายได 17,126  22,638  2,953  1,834  20,079  24,472 

            

การจําแนกรายได            

สวนงานภูมิศาสตรหลัก            

ไทย 17,126  22,638  2,953  1,834  20,079  24,472 

รวมรายได 17,126  22,638  2,953  1,834  20,079  24,472 

            

ประเภทสินคาและบริการหลัก            

หนังสือและสื่อสิง่พิมพ 15,354  19,134  -  -  15,354  19,134 

คาโฆษณา -  -  1,586  1,594  1,586  1,594 

อื่นๆ 1,772  3,504  1,367  240  3,139  3,744 

รวมรายได 17,126  22,638  2,953  1,834  20,079  24,472 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 

จังหวะเวลาในการรับรูรายได            

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 17,126  22,638  513  -  17,639  22,638 

ตลอดชวงเวลาหนึ่ง -  -  2,440  1,834  2,440  1,834 

รวมรายได 17,126  22,638  2,953  1,834  20,079  24,472 

            

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได 35,779  (14,310)  (11,621)  (27,324)  24,158  (41,634) 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 

ขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน            

รายไดจากลูกคาภายนอก 36,603  63,356  8,897  3,084  45,500  66,440 

รายไดอืน่ 8,115  12,554  1,546  13  9,661  12,567 

รวมรายได 44,718  75,910  10,443  3,097  55,161  79,007 

            

การจําแนกรายได            

สวนงานภูมิศาสตรหลัก            

ไทย 44,718  75,910  10,443  3,097  55,161  79,007 

รวมรายได 44,718  75,910  10,443  3,097  55,161  79,007 

            

ประเภทสินคาและบริการหลัก            

หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ 36,469  63,356  -  -  36,469  63,356 

คาโฆษณา -  -  7,666  2,844  7,666  2,844 

อื่นๆ 8,249  12,554  2,777  253  11,026  12,807 

รวมรายได 44,718  75,910  10,443  3,097  55,161  79,007 

            



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อรูปแบบใหม  รวม 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 

จังหวะเวลาในการรับรูรายได            

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 44,718  75,910  1,994  -  46,712  75,910 

ตลอดชวงเวลาหนึ่ง -  -  8,449  3,097  8,449  3,097 

รวมรายได 44,718  75,910  10,443  3,097  55,161  79,007 

            

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได 19,891  (82,578)  (82,692)  (43,078)  (62,801)  (125,656) 

            

สินทรัพยสวนงาน             

   ณ วันท่ี 30 กันยายน/31 ธันวาคม 330,556  390,098  32,617  59,250  363,173  449,348 

หนี้สินสวนงาน             

   ณ วันท่ี 30 กันยายน/31 ธันวาคม 32,284  33,076  19,210  42,509  51,494  75,585 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดอืนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2562  2561 

 (พันบาท) 

สวนงานภูมิศาสตรหลัก    

ไทย 9,172  16,742 

รวมรายได 9,172  16,742 

    

ประเภทของสนิคาและบริการหลัก    

หนังสือและสื่อสิง่พมิพ 4,631  12,604 

อื่นๆ 4,541  4,138 

รวมรายได 9,172  16,742 

    

จังหวะเวลาในการรับรูรายได    

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 9,172  16,742 

รวมรายได 9,172  16,742 

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน    

  

สวนงานภูมิศาสตรหลัก    

ไทย 31,776  57,441 

รวมรายได 31,776  57,441 

    

ประเภทของสนิคาและบริการหลัก    

หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ 15,132  42,141 

อื่นๆ 16,644  15,300 

รวมรายได 31,776  57,441 

    

จังหวะเวลาในการรับรูรายได    

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 31,776  57,441 

รวมรายได 31,776  57,441 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดอืนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 

 หนี้สนิท่ีเกิด

จากสัญญา 

 สินทรัพยท่ีเกิด

จากสัญญา 

 หนี้สินท่ีเกิด

จากสัญญา 

 (พันบาท) 

ณ  วันท่ี 1 มกราคม 2562 819  -  -  - 

รับรูเปนรายไดในระหวางงวด (12,758)  (2,399)  -  - 

เงินรับลวงหนา -  2,948  -  - 

โอนออกไปลูกหนี้การคา 12,150  -  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 211  549  -  - 

 

สิทธิในการไดรับผลิตภณัฑคืน  

 

สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืนวัดมูลคาโดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชีเดิมของสินคาคงเหลือท่ีขายหักตนทุนท่ี 

คาดวาจะเกิดข้ึนในการรับคืนผลิตภัณฑดังกลาว 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 

คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย

แลวระหวางงวดโดยแสดงการคํานวณดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) 24,151  (48,067)  31,938  (20,879) 

        

จํานวนหุนสามญัท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 365,549  170,048  365,549  170,048 

ผลกระทบจากการใชสิทธิ -  1  -  1 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก        

   (ขั้นพ้ืนฐาน) 365,549  170,049  365,549  170,049 

        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขัน้พ้ืนฐาน) (บาท) 0.066  (0.283)  0.087  (0.123) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท / พันหุน) 

ขาดทุนที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (62,090)  (131,702)  (7,248)  (109,539) 

        

จํานวนหุนสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 365,549  170,048  365,549  170,048 

ผลกระทบจากการใชสิทธิ -  1  -  1 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก        

   (ขัน้พ้ืนฐาน) 365,549  170,049  365,549  170,049 

        

ขาดทุนตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.170)  (0.775)  (0.020)  (0.644) 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  

 

กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

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

มารวมคํานวณเพื่อหากําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับ

จากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุนของบริษัทดังกลาวหมดอายุเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 

 

11 ภาระผกูพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

   งบการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบการเงินรวม   เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น    

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได    

ภายในหนึ่งป   6,785  5,531 

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 8,670  5,614 

รวม 15,455  11,145 

    

ภาระผูกพันอื่น     

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 10  10 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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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 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย 

ทางการเงินและหนี้สิน ทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึง

หลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผล

บังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมี

ผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเชา 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ไดนําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรู

สินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ซ่ึงยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะส้ันหรือ

สินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาตํ่า สวนการบัญชีสําหรับผูใหเชาไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช

ในปจจุบัน เชน ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาเงินทุนหรือสัญญาเชาดําเนินงาน          



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 
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เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถกูยกเลิกไป 

 

ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตองบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวขางตน   

 

13 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

สามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลป 2562 เพื่อวัตถุประสงค

ในการเปรียบเทียบ ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงินระหวางกาลป 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 กันยายน 2561            

คาใชจายในการบรหิาร 26,732  (4,916)  21,816  16,425  (7,103)  9,322 

ผลขาดทุนจากการดอยคา            

   และผลสาํรองตางๆ -  4,916  4,916  -  7,103  7,103 

   -      -   



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาลแบบยอ 
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 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กอนจัด    หลังจัด  กอนจัด    หลังจัด 

 ประเภท  จัดประเภท  ประเภท  ประเภท  จัดประเภท  ประเภท 

 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด            

   วันที่ 30 กันยายน 2561            

คาใชจายในการบรหิาร 114,385  (64,449)  49,936  117,448  (93,093)  24,355 

ผลขาดทุนจากการดอยคา            

   และผลสาํรองตางๆ -  64,449  64,449  -  93,093  93,093 

   -      -   
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