
 

  

 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 







บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 113,924      222,491 109,167      218,161

เงินลงทุนชัว่คราว 205,233      105,000 205,200      105,000

ลูกหน้ีการคา้ 4 32,657        35,939 29,648        34,076

รายไดค้า้งรับ 3 26,256        26,680 23,617        21,739

ลูกหน้ีอ่ืน 3 9,500          16,693 40,837        45,463

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3        -        - 3,000          3,000

สินคา้คงเหลือ 227,158      232,547 34,995        38,019

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,128          1,693 618             1,132

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 615,856 641,043 447,082 466,590

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 969 861       -        -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5        -        - 62,010 62,010

ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 6 3,564 4,613 2,773 3,359

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 28,789 30,971 9,271 12,253

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,755 29,605 7,083 6,837

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,379 4,340 3,603 3,603

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 67,456 70,390 84,740 88,062

รวมสินทรัพย์ 683,312 711,433 531,822 554,652

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9,901          9,874     -        -

เจา้หน้ีการคา้ 3 127,372      139,570 28,030        41,393

เจา้หน้ีอ่ืน 3 11,204        6,663 5,358          7,437

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3 23,684        23,991 10,713        10,345

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 951             2,934 951             2,527

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,029          4,517 3,324          3,419

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 177,141 187,549 48,376 65,121

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,455 6,769 4,227 3,729

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 863 848 105 105

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,318 7,617 4,332 3,834

รวมหนีสิ้น 185,459 195,166 52,708 68,955

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 170,048 170,048 170,048 170,048

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 272,706 272,706 272,706 272,706

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 8 3,016          2,279 3,016          2,279

ก าไรสะสม

       จดัสรรแลว้

          ทุนส ารองตามกฎหมาย 10,550        10,300 10,550        10,300

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,128        60,254 22,794        30,364

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 497,448 515,587 479,114 485,697

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 405 680       -       -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 497,853 516,267 479,114 485,697

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 683,312 711,433 531,822 554,652

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้ 3

รายไดจ้ากการขาย 32,528        25,552        11,893        16,216        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 19,845        29,673        19,514        25,882        

ดอกเบ้ียรับ 1,994          2,592          2,026          1,558          

รายไดอ่ื้น 1,776          1,722          2,768          2,168          

รวมรำยได้ 56,143 59,539 36,201 45,824

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 3 40,398 45,080 23,283 28,820

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 9,547 6,509 6,358 4,652

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 12,040 10,573 4,552 6,962

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 2,199 2,794 2,199 2,194

ตน้ทุนทางการเงิน 276 260 180 173

รวมค่ำใช้จ่ำย 64,460 65,216 36,572 42,801

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (8,317) (5,677) (371) 3,023

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (83) 95 53 (988)
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (8,400) (5,582) (318) 2,035

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     -     -     -     -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (8,400) (5,582) (318) 2,035

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (8,262)         (5,595)         (318)            2,035          

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (138)            13                     -       -
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (8,400) (5,582) (318) 2,035

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (8,262)         (5,595)         (318) 2,035
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (138)            13                     -       -
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (8,400) (5,582) (318) 2,035

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 11
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.049)         (0.033)         (0.002)         0.012          

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (0.049)         (0.033)         (0.002)         0.012          

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้ 3

รายไดจ้ากการขาย 64,322        60,260        22,140        27,624        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 48,940        58,809        48,378        48,557        

ดอกเบ้ียรับ 4,616          5,700          4,697          3,646          

รายไดอ่ื้น 4,410          3,665          6,047          4,656          

รวมรำยได้ 122,288 128,434 81,262 84,483

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 3 81,333 92,959 47,337 52,790

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 19,976 14,055 14,441 10,643

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 22,033 19,882 8,992 12,496

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 4,398 4,534 4,398 3,184

ตน้ทุนทางการเงิน 514 529 325 317

รวมค่ำใช้จ่ำย 128,254 131,959 75,493 79,430

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (5,966) (3,525) 5,769 5,053

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,281) (428) (1,185) (1,279)
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (7,247) (3,953) 4,584 3,774

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่        -        -        -        -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (7,247) (3,953) 4,584 3,774

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  (6,972)         (3,930)         4,584          3,774          

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (275) (23)      -      -
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (7,247) (3,953) 4,584 3,774

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (6,972)         (3,930)         4,584 3,774
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (275) (23)      -      -
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (7,247) (3,953) 4,584 3,774

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 11
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (0.041) (0.023) 0.027 0.022 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (0.041) (0.023) 0.023 0.022 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายนวนัท่ี 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทนุเรือนหุน้ ใบส าคญัแสดง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน สิทธิท่ีจะซ้ือ ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2557

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557  170,048           272,706           722               9,500               76,331             529,307           332                  529,639           

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น 
   เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8       -       - 779                        -          - 779                        - 779                  
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12       -       -       -          - (17,004)           (17,004)                 - (17,004)           
   รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น       -       - 779                        - (17,004)           (16,225)                 - (16,225)           

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น       -       - 779                        - (17,004)           (16,225)                 - (16,225)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทนุ       -       -       -          - (3,930)             (3,930)             (23)                  (3,953)             

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด       -       -       -          - (3,930)             (3,930)             (23)                  (3,953)             

โอนไปส ารองตามกฎหมาย       -       -       - 400                  (400)                        -       -        -
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2557 170,048           272,706           1,501            9,900               54,997             509,152           309                  509,461           

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทนุเรือนหุน้ ใบส าคญัแสดง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน สิทธิท่ีจะซ้ือ ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 170,048           272,706           2,279            10,300             60,254             515,587           680                  516,267           

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น 
   เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8       -       - 737                        -          - 737                        - 737                  
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12       -       -       -          - (11,904)           (11,904)                 - (11,904)           
   รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น       -       - 737                        - (11,904)           (11,167)                 - (11,167)           

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น       -       - 737                        - (11,904)           (11,167)                 - (11,167)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทนุ       -       -       -          - (6,972)             (6,972)             (275)                (7,247)             

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด       -       -       -          - (6,972)             (6,972)             (275)                (7,247)             

โอนไปส ารองตามกฎหมาย       -       -       - 250                  (250)                        -       -        -
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2558 170,048           272,706           3,016            10,550             41,128             497,448           405                  497,853           

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11



บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคญัแสดง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน สิทธิท่ีจะซ้ือ ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2557

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 170,048       272,706      722              9,500           32,911        485,887         

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8       -       - 779                    -       - 779                
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 12       -       -       -       - (17,004)       (17,004)          
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น       -       - 779                    - (17,004)       (16,225)          

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น       -       - 779                    - (17,004)       (16,225)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน       -       -       -       - 3,774          3,774             
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด       -       -       -       - 3,774          3,774             

โอนไปส ารองตามกฎหมาย       -       -       - 400              (400)            -                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2557 170,048       272,706      1,501           9,900           19,281        473,436         

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคญัแสดง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน สิทธิท่ีจะซ้ือ ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2558

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 170,048       272,706      2,279           10,300         30,364        485,697         

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8       -       - 737                    -       - 737                
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 12       -       -       -       - (11,904)       (11,904)          
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น       -       - 737                    - (11,904)       (11,167)          

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น       -       - 737                    - (11,904)       (11,167)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน       -       -       -       - 4,584          4,584             
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด       -       -       -       - 4,584          4,584             

โอนไปส ารองตามกฎหมาย       -       -       - 250              (250)            -                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2558 170,048       272,706      3,016           10,550         22,794        479,114         

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13



บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (7,247)           (3,953)           4,584            3,774            
รายการปรับปรุง
คา่เส่ือมราคา 1,123            1,163            660               703               
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,562          11,356          3,577            5,939            
ดอกเบ้ียรับ (4,616)           (5,700)           (4,697)           (3,646)           
ตน้ทุนทางการเงิน 514               529               325               317               
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 3,502            439                         - 12                 
คา่เผ่ือสินคา้รับคืน (กลบัรายการ) (4,630)           147               (381)              147               
ขาดทุนจากมูลคา่สินคา้ลดลง (กลบัรายการ) 333               (488)              379               463               
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 528               465               402               379               
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 737               779               737               779               
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,281            428               1,185            1,279            

2,087 5,165 6,771 10,146
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 4,410            26,684          4,809            43,287          
รายไดค้า้งรับ 424               4,813            (1,878)           3,239            
ลูกหน้ีอ่ืน 8,033            2,970            5,456            13,686          
สินคา้คงเหลือ 5,056            (1,159)           2,645            (843)              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 565               6,649            514               4,873            
เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ (108)                     -        -        -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (39)                (1,350)                  - (1,310)           
เจา้หน้ีการคา้ (12,198)         (13,725)         (13,363)         (37,826)         
เจา้หน้ีอ่ืน 278               (6,149)           (2,153)           (6,502)           
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (307)              (2,088)           368               1,035            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (488)              (4,528)           (95)                (3,146)           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15                 (13)                       - (19)                
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,728 17,269 3,074 26,620
จ่ายภาษีเงินได้ (3,414)           (3,530)           (3,007)           (2,897)           
เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,314 13,739 67 23,723

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14



บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 3,776            5,700            3,867            3,646            
เงินลงทุนชัว่คราว (100,233)       (79,792)         (100,200)       (80,000)         
รับคืนเงินประกนัการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี           - 14,000                    -           -
ซ้ืออุปกรณ์           - (10)                          - (6)                  
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,191)           (5,635)           (595)              (1,456)           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (100,648) (65,737) (96,928) (77,816)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (356)              (411) (229) (242)
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (11,904) (17,004) (11,904) (17,004)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 27 599           - 378
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (12,233) (16,816) (12,133) (16,868)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (108,567) (68,814) (108,994) (70,961)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 222,491 305,873 218,161 303,185
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 113,924 237,059 109,167 232,224

     
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีคา่ซ้ืออุปกรณ์ 74 738 74 738
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,189           -           -           -

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ    
 
1 ขอ้มลูทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลกูหน้ีการคา้ 
5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
6 ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 
7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
8 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
9 ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
10 ภาษีเงินได ้
11 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
12 เงินปันผล 
13 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ-76.60)_ซ่ึงเป็น        
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าเข้า ผลิต และจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ                
ผลิตรายการโทรทศัน์ และให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธ์ิ รายละเอียดของ
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 
2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง                
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557           
งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูล               
ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก             
และปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1_มกราคม 2558_ทุกฉบับ               
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั 

 
(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ    

บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ    
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกัน               
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท       
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ                     
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกจิกำร 

ประเทศที่จดัตั้ง     
/สัญชำติ 

  
  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุ ค ค ล ท่ี มี อ า น า จ แ ล ะ ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ                 
การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ     
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี  
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั ไม่วา่จะท าหนา้ท่ี
ในระดบับริหารหรือไม่ 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั         
(มหาชน)  

ไทย เป็นบ ริษัท ให ญ่ ถือ หุ้นบ ริษัท ร้อยละ  76.60           
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
   จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ ถือหุ้น ร้อยละ 71.18      
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ จ ากดั ไทย เป็ น บ ริษัท ท่ี บ ริ ษัท  เน ชั่ น  บ รอ ดแคส ต้ิ ง                 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ไทย เป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอม็แอล จ ากดั ไทย เป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากดั  
 

ไทย เป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ ถือหุ้น ร้อยละ 99.80      
และมีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ช่ือกจิกำร 

ประเทศที่จดัตั้ง     
/สัญชำติ 

  
  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เนชัน่ ย ูจ ากดั ไทย เป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ ถือหุ้น ร้อยละ 90.00      
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ ถือหุ้น ร้อยละ 84.50      
และมีกรรมการร่วมกนั 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไทย เป็นมหาวิทยาลยัท่ีบริษทั เนชั่น ยู จ ากดั รับโอน
ใบอนุญาต 

บริษทั โยมิอริู-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วิส จ ากดั 

ไทย เป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ ถือหุ้น ร้อยละ 45.00              
และมีกรรมการร่วมกนั 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไป 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
รายไดอ่ื้น ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 641  1,505  573  1,303 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 3,142  3,595  3,018  2,963 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,655  1,609  1,302  1,279 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  -  -  3,980 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม -  -  49  50 
รายไดอ่ื้น -  -  1,075  164 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -  -  501  - 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  6,055  -  584 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -  362  -  724 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม -  1,073  -  - 
รายไดอ่ื้น -  456  -  912 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -  506  -  432 
        
กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,978  1,002  2,535  994 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 13,357  15,066  8,204  9,720 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 696  587  178  269 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

เงินเดือนและค่าแรง 2,051  2,742  2,051  2,110 
อ่ืน ๆ  148  52  148  84 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 2,199  2,794  2,199  2,194 

 
  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,341  2,659  1,718  2,413 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 6,758  7,972  5,994  5,868 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 6,242  3,013  5,470  2,490 
        

บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  -  7  11,418 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม -  -  99  101 
รายไดอ่ื้น -  -  2,148  403 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -  -  931  - 
        

กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  16,279  -  1,881 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -  406  -  812 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม -  2,135  -  - 
รายไดอ่ื้น -  988  -  1,976 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -  1,105  -  851 
        

กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 6,058  3,824  5,960  3,729 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 29,574  38,269  17,692  23,905 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,483  1,514  380  627 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
เงินเดือนและค่าแรง 4,102  4,124  4,102  2,896 
อ่ืน ๆ  296  410  296  288 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 4,398  4,534  4,398  3,184 

  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557  มีดงัน้ี  
 
ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 6,871  7,874  6,804  7,813 
บริษทัยอ่ย -  -  3,535  3,522 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,941  645  1,596  545 
 8,812  8,519  11,935  11,880 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 
 ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (4)  (16)  (4)  (16) 
สุทธิ 8,741  8,436  11,864  11,797 

 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ        
      งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 

      งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 

 
รายได้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60  54  60  54 

 
  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 331  5,901  328  5,832 
บริษทัยอ่ย -  -  34,434  32,932 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,682  4,755  3,679  4,729 
 4,013  10,656  38,441  43,493 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 4,013  10,656  38,441  43,493 

 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ        
      งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 

      งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 
 
ง 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
   ที่เกีย่วข้องกนั  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 6.67  6.75 -  -  3,000   3,000 

 
  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  3,000  3,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 
ลดลง -  -  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน -  -  3,000  3,000 

 
เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 15,655  18,893  935  4,601 
บริษทัยอ่ย -  -  3,584  3,768 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  98,612  105,647  11,767  18,848 

รวม 114,267  124,540  16,286  27,217 

 
เจ้าหนีอ้ื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 3,913  4,911  1,284  2,520 
บริษทัยอ่ย -  -  1,238  3,342 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,013  535  1,013  461 
รวม 4,926  5,446  3,535  6,323 

 
  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 3,562  3,436  3,562  3,428 
บริษทัยอ่ย -  -  -  200 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,957  3,360  536  1,036 
รวม 5,519  6,796  4,098  4,664 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 

บริษทัได้ท าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้ นกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั”)  จ านวน         
3 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของ
สถาบนัการเงินในประเทศส่ีแห่ง 

 

สัญญาอื่นๆ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยได้ท าสัญญากบับริษทัใหญ่เพ่ือรับบริการดา้นการบริหารจดัการ สนับสนุนการด าเนินงาน 
การตลาดและงานดา้นอ่ืนๆ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะช าระค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสญัญา   
 

บริษทัไดท้ าสญัญากบับริษทัย่อยหลายแห่งเพ่ือใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการ สนบัสนุนการด าเนินงานและงานดา้น
อ่ืนๆ โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสญัญา   

  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 8,812  8,519  11,935  11,880 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  40,322  48,391  20,156  25,020 
รวม  49,134  56,910  32,091  36,900 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (8,259)  (8,123)  (624)  (624) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน 1.  (8,218)  (12,848)  (1,819)  (2,200) 
สุทธิ  32,657  35,939  29,648  34,076 

 

  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ           
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2,685  51   -  -  
   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  3,502  439  -  12 
 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 6,650  8,278  6,237  8,228 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,050  125  2,057  32 
3 - 6 เดือน 18  23  29  606 
6 - 12 เดือน 27  -  618  2,571 
มากกวา่ 12  เดือน 67  93  2,994  443 

 8,812  8,519  11,935  11,880 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 
  ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (4)  (16)  (4)  (16) 
 8,741  8,436  11,864  11,797 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรอืน่ๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 28,910  34,200  19,763  23,202 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5,311  5,450  376  1,389 
3 - 6 เดือน 17  1,268  17  417 
6 - 12 เดือน 1,865  2,955  -  12 
มากกวา่ 12  เดือน 4,219  4,518  -  - 

 40,322  48,391  20,156  25,020 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,192)  (8,056)  (557)  (557) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (8,214)  (12,832)  (1,815)  (2,184) 
 23,916  27,503  17,784  22,279 

        
สุทธิ 32,657  35,939  29,648  34,076 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง  90 วนั  

 
5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 62,010  26,964 
ซ้ือเงินลงทุน -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน  62,010  26,964 

 
ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  สดัส่วนความเป็น        เงินปันผลรับส าหรับงวด 
บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2558 2557 2558  2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์ น าเขา้ ผลิตและจ าหน่าย 99.99 99.99 41,250  41,250 25,364  25,364  -  -  25,364  25,364  -  - 
   จ ากดั การ์ตูนเพ่ือการศึกษา                     
 และการบนัเทิง                     
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จ  ากดั ผลิตรายการโทรทศัน์ 99.99 99.99 1,000  1,000 1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
   (บริษทัหยดุด าเนินพาณิชยกิจ และให้บริการโฆษณา                     
   ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557) ผา่นส่ือโทรทศัน์                     
บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จ  ากดั ให้บริการดา้น 59.99 59.99 1,000  1,000 600  600  -  -  600  600  -  - 
 การศึกษา                     
บริษทั เนชัน่ โกลบอล น าเขา้ ผลิตและจ าหน่าย 98.99 98.99 50,000  50,000 35,046  35,046  -  -  35,046  35,046  -  - 
   เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั  ส่ือส่ิงพิมพส์ าหรับเด็ก                     
 เพื่อการศึกษาและการ                     
 บนัเทิง                     

รวม       62,010  62,010  -  -  62,010  62,010  -  - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 74  -  748  - 

  

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้   ออก - ราคา  การโอนเขา้   ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 74  -  744  - 

 

7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนรวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 8.38  ลา้นบาท และ 0.60 ลา้นบาท ตามล าดบั (2557: 5.63 ล้านบาท และ 1.46 ล้านบาท ตามล าดับ) 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญั 
 
 NINE-WA 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี  23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”)_ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของ
บริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย จ านวน 4.25 ลา้นหน่วย 
 
บริษทัไดใ้หสิ้ทธิดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 
 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวด               
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีจ านวน 0.74 ลา้นบาท และ 0.74 ลา้นบาท ตามล าดบั (2557: 0.78 ล้านบาท 
และ 0.78 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่  
30 มิถุนายน 

 
2558 

  
2557 

 จ านวนใบส าคญั  มลูค่ายติุธรรม  จ านวนใบส าคญั  มลูค่ายติุธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 
 )พันบาท  /พันหน่วย(  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 832  2,279  265  722 
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างงวด 377  848  659  959 
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งงวด (108)  (111)  (376)  (180) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 1,101  3,016  548  1,501 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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NINE-W1 
 
ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ         
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2558 

ออกสิทธิ 
ซ้ือหุน้ 

ใชสิ้ทธิ 
ซ้ือหุน้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2558 ราคาใชสิ้ทธิ วนัหมดอาย ุ

(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

84.96 - - 84.96 4 
5 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีใหสิ้ทธิ 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพ่ิมทุน                 
จดทะเบียนของบริษทัจากจ านวน 85 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 85,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 
เป็นจ านวน 259.25 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 259,250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยการออกหุน้
สามญัจ านวนไม่เกิน 174,250,000_หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนและการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิตามท่ีกล่าวในขา้งตน้ 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 
 ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือโทรทัศน์  อืน่ๆ  รวม 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

    (พันบาท) 
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 64,279  59,192  13,069  21,319  35,914  38,558  113,262  119,069 
รายไดอ่ื้น 1,464  3,896  3,517  2,117  4,045  3,352  9,026  9,365 
รำยได้รวม 65,743  63,088  16,586  23,436  39,959  41,910  122,288  128,434 

                
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษี (12,241)  (6,763)  2,400  3,790  3,875  (552)  (5,966)  (3,525) 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 269,237  285,042  315,794  303,287  56,593  62,915  641,624  651,244 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 
 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2558  2557 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  641,624  651,244 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  41,688  60,189 
สินทรัพย์รวม  683,312  711,433 

 

10 ภำษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย           
ถ่วงน ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 คือร้อยละ 21.47 และ 20.54 ตามล าดบั_(2557:_ร้อยละ 12.14 และ 25.31 ตามล าดับ)_การเปล่ียนแปลงใน
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัเน่ืองจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินอายุในปี 
2563 ซ่ึงไม่ไดรั้บการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษทัย่อยมีก าไร
ไม่เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีในอนาคต 
 

11 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 
ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย
แลว้ระหวา่งงวด แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั        
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐำน) (8,262)  (5,595)  (318)  2,035 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 170,048  170,048  170,048  170,048 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) (0.049)  (0.033)  (0.002)  0.012 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั        
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐำน) (6,972)  (3,930)  4,584  3,774 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 170,048  170,048  170,048  170,048 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) (0.041)  (0.023)  0.027  0.022 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไร_(ขาดทุน)_ต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558_และ 2557     
ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย
แลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั        
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐำน) (8,262)  (5,595)  (318)  2,035 
        

จ านวนหุน้สามญั (ขั้นพ้ืนฐาน) 170,048  170,048  170,048  170,048 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ -  -  -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญั (ปรับลด) 170,048  170,048  170,048  170,048 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) (0.049)  (0.033)  (0.002)   0.012 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั        
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐำน) (6,972)  (3,930)  4,584  3,774 
        

จ านวนหุน้สามญั (ขั้นพ้ืนฐาน) 170,048  170,048  170,048  170,048 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ -  -  30,791  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญั (ปรับลด) 170,048  170,048  200,839  170,048 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) (0.041)  (0.023)  0.023  0.022 
 

12 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี  2 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร           
ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.10 บาท  เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน             
17.00 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2557 

 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร           
ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  0.07 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน                     
11.90 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

13 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี   5,599  6,292  2,561  2,561 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5,066  7,697  3,716  4,997 
รวม 10,665  13,989  6,277  7,558 
        

ภาระผกูพนัอื่น         
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 1,457  2,648  694  1,844 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก) บริษทัได้ท าสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าส านักงานรวมทั้ งส่ิงอ านวยความสะดวกกบับริษทัในประเทศ     
แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเง่ือนไข
ในการต่ออายสุญัญาได ้
 

ข) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง โดยบริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าเช่าตาม
อตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 1 ปี และ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามล าดบั 

 
 

 


