
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228,033      305,873 223,015      303,185

เงินลงทุนชั�วคราว 120,320      20,320 120,000      20,000

ลูกหนี�การค้า 4 154,032      162,348 87,746        96,584

รายได้ค้างรับ 11,244        13,639 7,475          10,300

ลูกหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 3 17,004        16,673 32,699        45,475

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 3       -     - 3,000          3,000

สินค้าคงเหลือ 148,011      143,856 43,068        40,127

เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี�       - 14,000     -      -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 13,117        18,867 6,314          10,668

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 691,761 695,576 523,317 529,339

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5       -     - 26,964 26,964

เงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกัน 6       -     - 25,046 25,046

อุปกรณ์ 7 4,977 5,111 3,453 3,356

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 38,791 41,926 16,738 19,104

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9 15,832 15,406 6,073 5,907

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 6,033 3,286 3,896 2,586

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 65,633 65,729 82,170 82,963

รวมสินทรัพย์ 757,394 761,305 605,487 612,302

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 9,978          9,773      -       -

เจ้าหนี�การค้า 162,914      168,134 88,646        95,156

เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 3 12,595        13,780 10,601        12,563

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3 21,021        20,805 5,128          5,038

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,840          1,480 1,253          1,198

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 10,835        11,486 7,889          8,722

รวมหนี�สินหมุนเวียน 219,183 225,458 113,517 122,677

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10 6,041 5,694 3,859 3,643

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 512 514 95 95

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 6,553 6,208 3,954 3,738

รวมหนี�สิน 225,736 231,666 117,471 126,415

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

    ทุนที�ออกและชําระแล้ว 170,048      170,048 170,048      170,048

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ 11 1,112          722 1,112          722

กําไรสะสม

       จัดสรรแล้ว

          ทุนสํารองตามกฎหมาย 12 9,700          9,500 9,700          9,500

       ยังไม่ได้จัดสรร 77,796        76,331 34,450        32,911

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 531,362 529,307 488,016 485,887

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 296 332       -       -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 531,658 529,639 488,016 485,887

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 757,394 761,305 605,487 612,302

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้ 3

รายได้จากการขายสินค้า 34,708        72,606        11,408        26,468        

รายได้จากการให้บริการ 29,136        25,729        22,675        22,638        

ดอกเบี�ยรับ 3,108          722             2,088          52               

รายได้อื�น 1,943          1,271          2,488          1,761          

รวมรายได้ 68,895 100,328 38,659 50,919

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 3 47,879 64,426 23,970 27,085

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3 7,546 10,507 5,991 7,478

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 9,309 9,759 5,534 5,644

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1,740 1,684 990 916

ต้นทุนทางการเงิน 269 472 144 129

รวมค่าใช้จ่าย 66,743 86,848 36,629 41,252

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,152 13,480 2,030 9,667

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (523) (3,581) (291) (1,941)

กําไรสําหรับงวด 1,629 9,899 1,739 7,726

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 

วันที� 31 มีนาคม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

   คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน 10    - (2,051)    - (1,926)

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 9    - 410    - 385

- สุทธิจากภาษี    - (1,641)            - (1,541)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,629          8,258 1,739          6,185 

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,665          9,899          1,739          7,726          

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (36)                 -    -    -

กําไรสําหรับงวด 1,629 9,899 1,739 7,726

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,665          8,258          1,739 6,185

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (36)                       -    -    -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,629 8,258 1,739 6,185

กําไรต่อหุ้น (บาท) 14

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.01 0.12 0.01 0.09 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม วันที� 31 มีนาคม

(พันบาท)
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ ส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 85,000            18,352            8,500              71,207            183,059          1                     183,060          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  9,899              9,899              -                  9,899              

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                  -                  -                  (1,641)             (1,641)             -                  (1,641)             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  8,258              8,258              -                  8,258              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2556 85,000            18,352            8,500              79,465            191,317          1                     191,318          

(พันบาท)

กําไรสะสม

งบการเงินรวม
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ใบสําคัญแสดง รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที�จะซื�อ ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557 170,048        272,706        722               9,500            76,331          529,307        332               529,639        

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 11 -                -                390               -                -                390               -                390               

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                -                390               -                -                390               -                390               

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                390               -                -                390               -                390               

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                -                -                -                1,665 1,665 (36) 1,629 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                1,665            1,665            (36)                1,629            

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 12 -                -                -                200               (200) -                -                -                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 170,048        272,706        1,112            9,700            77,796          531,362        296               531,658        

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(พันบาท)
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 85,000                 18,352                 8,500                   28,310                 140,162               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                       -                       -                       7,726                   7,726                   

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                       -                       -                       (1,541)                  (1,541)                  

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       6,185                   6,185                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2556 85,000                 18,352                 8,500                   34,495                 146,347               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

กําไรสะสม
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ใบสําคัญแสดง

ที�ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที�จะซื�อ ทุนสํารอง ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557 170,048        272,706        722               9,500            32,911          485,887        

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 11 -                -                390               -                -                390               

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                -                390               -                -                390               

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                390               -                -                390               

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                -                -                -                1,739            1,739            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                1,739 1,739 

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 12 -                -                -                200               (200)              -                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 170,048        272,706        1,112            9,700            34,450          488,016        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

12

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 1,629            9,899            1,739            7,726            

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 633               499               398               267               

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,755            7,899            2,553            2,888            

ดอกเบี�ยรับ (3,108)           (722)              (2,088)           (52)                

ต้นทุนทางการเงิน 269               472               144               129               

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 388               491               12                            -

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ) (2,747)           (1,419)           (474)              188               

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 232               220               189               181               

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 390                          - 390                          -

ภาษีเงินได้ 523               3,581            291               1,941            

3,964 20,920 3,154 13,268

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้า 7,928            (13,058)         8,826            399               

รายได้ค้างรับ 2,395            (12,054)         2,825            (9,491)           

ลูกหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (275)              282               12,776          (6,194)           

สินค้าคงเหลือ (1,408)           (8,642)           (2,467)           (3,422)           

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 5,255            232               3,859            815               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (2,747)           (268)              (1,310)           (267)              

เจ้าหนี�การค้า (5,220)           11,887          (6,510)           6,575            

เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (1,185)           (190)              (1,972)           (612)              

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 216               5,683            90                 2,206            

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (651)              3,701            (833)              (174)              

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (2)                  49                            -            -

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,270            8,542            18,438          3,103            

จ่ายภาษีเงินได้ (589)              (350)              (402)              (290)              

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 7,681 8,192 18,036 2,813

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

13

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 3,108            722               2,088            52                 

เงินลงทุนชั�วคราว (100,000)           - (100,000)           -

รับคืนเงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี� 14,000              -     -     -

ซื�ออุปกรณ์ (4)                  (45)                    - (45)                

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,620)           (6,318)           (187)              (2,410)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (85,516) (5,641) (98,099) (2,403)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (210) (424) (107) (100)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 205 (14)     - 206

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     - (1,324)     -     -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5) (1,762) (107) 106

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (77,840) 789 (80,170) 516

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 305,873 6,799 303,185 4,568

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 มีนาคม 228,033 7,588 223,015 5,084

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ซื�ออุปกรณ์ 495     - 495                   -

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม วันที� 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ    

 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 ลกูหน้ีการคา้ 

5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

6 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

7 อุปกรณ์ 

8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

9 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

10 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

11 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

12 สาํรองตามกฎหมาย 

13 ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

14 กาํไรต่อหุน้ 

15 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

17 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย

และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 
 

บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ-83.76) ซ่ึงเป็น        

นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการเป็นผูน้าํเขา้ ผลิต และจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ                

ผลิตรายการโทรทศัน์ และให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือดิจิตอล การบริหารลิขสิทธ์ิ และให้บริการดา้น

การศึกษา  
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศ  

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ที่กจิการจดัตั้ง บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

   2557 2556 

บริษทัย่อย     

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์ ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ผลิตรายการ ประเทศไทย 99.99 99.99 

 โทรทศันแ์ละ    

 ใหบ้ริการโฆษณา    

 ผา่นส่ือโทรทศัน ์    

บริษทั ไนน ์บี ไบรท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นการศึกษา ประเทศไทย 59.99 59.99 
     

กจิการที่ควบคมุร่วมกนั     

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์ 

   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

ส่ิงพิมพ ์ ประเทศไทย 49.99 49.99 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 16 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล  

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง          

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556           

งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อกาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูล               

ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 

ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก             

และปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ทุกฉบบั               

มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม     

บริษทั ขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้

ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ    

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั               

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทั         

หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม

เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย กิจการควบคุมร่วมกนั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

 

ช่ือกจิการ 

ประเทศที่จดัตั้ง     

/สัญชาต ิ

  

               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั         

(มหาชน)  

ไทย เ ป็ น บ ริ ษัท ใ หญ่ ถื อ หุ้น บ ริ ษัท ร้ อ ย ล ะ  83.76      

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ไทย เ ป็ นบ ริ ษัท ย่อย  บ ริ ษัท ถื อหุ้น ร้อ ย ละ  99.99        

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั  ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99          

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไนน ์บี ไบรท ์จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บ ริษัท ถือหุ้น ร้อยละ  59.99              

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์

จาํกดั 

ไทย เ ป็นกิจการ ท่ีควบคุมร่วมกัน  บริษัทถือหุ้น       

ร้อยละ 49.99  และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 

   จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 71.30  

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

และมีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ 

ประเทศที่จดัตั้ง     

/สัญชาต ิ

  

               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 

 

ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  

 

ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 90.00            

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 84.50  

และมีกรรมการร่วมกนั 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไทย เป็นมหาวิทยาลยัท่ีบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั รับโอน

ใบอนุญาต 

บริษทั โยมิอริู-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 

เซอร์วิส จาํกดั 

ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 45.00              

และมีกรรมการร่วมกนั 

เอก็มอนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง 

   เอ/เอส 

เดนมาร์ค เ ป็ น ผู ้ถื อ หุ้น ข อ ง บ ริ ษัท  เ น ชั่น  เ อ็ก ม อ น ท ์         

เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 49.00 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  

ขายสินคา้และการใหบ้ริการ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 

รายไดอ่ื้น ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,154  1,027  1,110  674 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,377  4,286  2,905  3,692 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,404  1,602  1,211  1,453 
        

บริษทัย่อย        

ขายสินคา้และการใหบ้ริการ -  -  7,438  6 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม -  -  51  52 

รายไดอ่ื้น -  -  239  239 

        

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 10,224  18,624  1,297  11 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 44  2,376  88  4,752 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม 1,062  722  -  - 

รายไดอ่ื้น 532  509  1,064  1,018 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 599  784  419  597 

        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 2,822  1,715  2,735  1,715 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 23,203  34,741  14,185  13,711 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 927  1,863  358  1,091 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556  มีดงัน้ี  

 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,199  1,210  1,199  1,210 

        

บริษทัย่อย        

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั -  -  25,156  26,089 

        

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 82,286  78,405  2,950  1,652 

        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 30,439  20,638  30,395  20,631 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 1,569  1,846  1,483  1,843 

บริษทั โยมิอริู-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่         

   เซอร์วิส จาํกดั 182  213  182  213 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่         

   จาํกดั (มหาชน) 33  264  33  264 

อ่ืน ๆ 500  387  433  357 

 116,208  102,963  61,831  52,259 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

สุทธิ 116,141  102,896  61,764  52,192 

        

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ        

      งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม -  -  -  - 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 470  599  206  485 

        

บริษทัย่อย        

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  -  -  2,479  1,958 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั -  -  72  14,000 

        

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 13,933  13,279  27,342  26,239 

        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

มหาวิทยาลยัเนชัน่ 1,942  1,942  1,942  1,942 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 364  332  364  331 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 177  132  177  132 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่         

   จาํกดั (มหาชน) 16  50  15  49 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั -  156  -  156 

อ่ืน ๆ 102  183  102  183 

 17,004  16,673  32,699  45,475 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

สุทธิ 17,004  16,673  32,699  45,475 

        

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ        

      งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม -  -  -  - 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

      ทีเ่กีย่วข้องกนั  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556 2557  2556  2557  2556 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัย่อย           

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 6.84  6.84 -  -  3,000   3,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2557 และ 2556 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  3,000  3,000 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 

ลดลง -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม -  -  3,000  3,000 

 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 24,494  23,388  10,905  11,381 

        

บริษทัย่อย        

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั -  -  28,597  28,778 

        

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 141  92  115  184 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 107,125  108,983  20,181  21,775 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่         

   จาํกดั (มหาชน) 8,209  7,727  8,209  7,727 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 5,727  5,425  4,100  3,490 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 347  809  345  806 

อ่ืน ๆ 50  51  31  34 

รวม 146,093  146,475  72,483  74,175 

 

เจ้าหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 10,603  10,850  9,225  9,571 
        
บริษทัย่อย        

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  -  -  126  23 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั -  -  10  - 
        
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 1,491  1,445  838  1,579 
        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่         

   จาํกดั (มหาชน) 6  -  -  - 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 318  1,309  315  1,309 

อ่ืน ๆ 177  176  87  81 

รวม 12,595  13,780  10,601  12,563 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 24 

 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 63  66  57  60 
        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 4,984  1,263  1,942  160 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 5  -  5  - 

รวม 5,052  1,329  2,004  220 
 

สัญญาสําคัญที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 

ในปี 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้ืมเงินระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั”) 

จาํนวน 3 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย MLR 

เฉล่ียของธนาคารในประเทศส่ีแห่ง 
 

4 ลูกหนีก้ารค้า 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 116,208  102,963  61,831  52,259 

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  51,750  72,957  28,974  47,406 

รวม  167,958  175,920  90,805  99,665 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (4,177)  (3,789)  (625)  (613) 

      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน   (9,749)  (9,783)  (2,434)  (2,468) 

สุทธิ  154,032  162,348  87,746  96,584 
 

  2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ           

   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  388  491  12  - 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 27,734  35,533  20,265  31,435 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 28,484  16,305  24,390  10,808 

6 - 12 เดือน 35,419  38,483  17,076  9,911 

มากกวา่ 12  เดือน 24,571  12,642  100  105 

 116,208  102,963  61,831  52,259 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

  ค่าเผื่อสินคา้รับคืน -  -  -  - 

 116,141  102,896  61,764  52,192 

บุคคลหรือกจิการอืน่ ๆ        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 34,003  37,510  22,025  29,303 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 10,226  30,730  1,631  14,513 

6 - 12 เดือน 5,153  3,329  5,038  3,346 

มากกวา่ 12  เดือน 2,368  1,388  280  244 

 51,750  72,957  28,974  47,406 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,110)  (3,722)  (558)  (546) 

      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (9,749)  (9,783)  (2,434)  (2,468) 

 37,891  59,452  25,982  44,392 

        

สุทธิ 154,032  162,348  87,746  96,584 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง  90 วนั  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 26 

5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 26,964  25,614 

ซ้ือเงินลงทุน -  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม  26,964  25,614 

 

ไม่มีการซ้ือและจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สดัส่วนความเป็น        เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31 31 31  31 31  31  31  31  31  31  31  31 

  มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  มีนาคม 

  2557 2556 2557  2556 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อย                      

บริษทั เนชัน่                      

   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์ 99.99 99.99 41,250  41,250 25,364  25,364  -  -  25,364  25,364  -  - 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ผลิตรายการโทรทศัน ์                     

 และใหบ้ริการโฆษณา                     

 ผา่นส่ือโทรทศัน ์ 99.99 99.99 1,000  1,000 1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 

บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้น                     

 การศึกษา 59.99 59.99 1,000  1,000 600  600  -  -  600  600  -  - 

รวม       26,964  26,964  -  -  26,964  26,964  -  - 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,046  25,046 

ซ้ือเงินลงทุน -  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม  25,046  25,046 

 

ไม่มีการซ้ือและจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สดัส่วนความเป็น          เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 

  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  มีนาคม 

  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั                         

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์                         

   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์ 49.99  49.99  50,000  50,000   25,046  25,046   -  -  25,046   25,046  -  - 

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 อุปกรณ์ 

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา้   ออก - ราคา  การโอนเขา้   ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 499  -  45  - 

  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา้   ออก - ราคา  การโอนเขา้   ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 495  -  45  - 

 

8 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนรวม

เป็นเงินทั้งส้ิน 2.62  ลา้นบาท และ 0.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2556: 6.32 ล้านบาท และ 2.41 ล้านบาท ตามลาํดับ) 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,832  15,406  6,073  5,907 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -  -  -  - 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี - สุทธิ 15,832  15,406  6,073  5,907 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1      ณ วนัที่ 31 

 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  มนีาคม 

 2557  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้  2,714  71  -  2,785 

สินคา้คงเหลือ 8,342  (549)  -  7,793 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1  (1)  -  - 

ประมาณการหน้ีสิน 1,139  70  -  1,209 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  222  -  222 

ยอดขาดทุนยกไป 3,210  613  -  3,823 

รวม 15,406  426  -  15,832 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1      ณ วนัที่ 31 

 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  มนีาคม 

 2556  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้  2,535  56  -  2,591 

สินคา้คงเหลือ 9,739  (284)  -  9,455 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1  -  -  1 

ประมาณการหน้ีสิน 515  53  410  978 

ยอดขาดทุนยกไป 2,934  (560)  -  2,374 

รวม 15,724  (735)  410  15,399 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

เจา้หน้ีการคา้ 107  (30)  -  77 

รวม 107  (30)  -  77 

        

สุทธิ 15,617  (705)  410  15,322 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2557  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่ 31 

มนีาคม    

2557 

   )พันบาท(    

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้ 616  (4)  -  612 

สินคา้คงเหลือ 4,562  (95)  -  4,467 

ประมาณการหน้ีสิน 729  43  -  772 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  222  -  222 

รวม 5,907  166  -  6,073 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2556  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่ 31 

มนีาคม    

2556 

   )พันบาท(    

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้ 571  (43)  -  528 

สินคา้คงเหลือ 4,981  38  -  5,019 

ประมาณการหน้ีสิน 176  42  385  603 

รวม 5,728  37  385  6,150 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

เจา้หน้ีการคา้ 107  (30)  -  77 

รวม 107  (30)  -  77 

        

สุทธิ 5,621  67  385  6,073 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 6,041  5,694  3,859  3,643 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 291  268  226  210 
        

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด -  2,051  -  1,926 

 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 6,041  5,694  3,859  3,643 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 6,041  5,694  3,859  3,643 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์        

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,694  2,572  3,643  878 

รับเขา้ (โอนออก) 56  -  (10)  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 291  268  226  210 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน        

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  2,051  -  1,926 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        

   ณ วนัที่ 31 มนีาคม 6,041  4,891  3,859  3,014 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 232  220  189  181 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 59  48  37  29 

รวม 291  268  226  210 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 71  66  42  41 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 161  154  147  140 

ตน้ทุนทางการเงิน 59  48  37  29 

รวม 291  268  226  210 

 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

รวมในกาํไรสะสม        

ณ 1 มกราคม -  -  -  - 

รับรู้ระหวา่งงวด -  2,051  -  1,926 

ณ 31 มนีาคม -  2,051  -  1,926 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ีย            

ถ่วงนํ้าหนกั) 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 4.1  4.1  4.1  4.1 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑส์ําหรับการใหสิ้ทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ

โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด               

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีจาํนวน 0.39 ลา้นบาท และ 0.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557 ใบสําคญัแสดงสิทธิและมูลค่า

ยุติธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 จาํนวนใบสาํคญั  มลูค่ายติุธรรม 

 แสดงสิทธิ   

 (พันหน่วย/พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  265  722 

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างงวด 407  481 

ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งงวด (266)  (91) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม  406  1,112 
 

12 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือโทรทัศน์  อืน่ๆ  รวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

    (พันบาท) 

                

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 33,109  71,859  11,433  4,291  19,302  22,185  63,844  98,335 

รายไดอ่ื้น 3,086  1,128  -  -  1,965  865  5,051  1,993 

รายได้รวม 36,195  72,987  11,433  4,291  21,267  23,050  68,895  100,328 

                

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 111  16,981  587  (6,261)  1,454  2,760  2,152  13,480 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/31 ธนัวาคม 472,680  459,986  156,369  174,582  128,345  126,737  757,394  761,305 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพั้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวด          

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดย

แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั        

   (ขั้นพืน้ฐาน) 1,665  9,899  1,739  7,726 

จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแล้ว        

   (ขั้นพืน้ฐาน) 170,048  85,000  170,048  85,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.01  0.12  0.01  0.09 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

เน่ืองจากราคาของหุน้ถวัเฉล่ียในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีราคาตํ่ากว่าราคาใชสิ้ทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรต่อหุน้ปรับลด 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี   4,094  14,407  2,360  3,620 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,362  24,949  -  - 

รวม 6,456  39,356  2,360  3,620 

        

ภาระผกูพนัอื่น         

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 2,564  2,502  1,759  1,759 

 

ก) บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสํานักงานรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกกับบริษทัในประเทศ     

แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 

โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้

 

ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้าํสัญญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง โดยกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ตกลงจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 9 กนัยายน 

2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามลาํดบั 

 

ค) บริษทัไดท้าํสัญญารับสิทธ์ิเพ่ือแพร่ภาพรายการกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 

 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 เป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

17.00 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2557 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ซ่ึงรวมอยู่ใน

งบการเงินระหว่างกาลเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2557 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินระหวา่งกาลปี 2557 

 

 2556 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั    หลงัจดั  ก่อนจดั    หลงัจดั 

 ประเภท  จดัประเภท  ประเภท  ประเภท  จดัประเภท  ประเภท 

 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

สําหรับงวดสามเดอืน            

   ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม            

ตน้ทุนขายสินคา้และ            

   ตน้ทุนการใหบ้ริการ 64,450  (24)  64,426  27,095  (10)  27,085 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,783  (24)  9,759  5,663  (19)  5,644 

ตน้ทุนทางการเงิน 424  48  472  100  29  129 

   -      -   
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