
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 97,227        222,491 93,044        218,161

เงินลงทุนชั่วคราว 225,270      105,000 225,200      105,000

ลูกหนี้การคา 4 47,535        35,939 42,512        34,076

รายไดคางรับ 3 15,777        26,680 12,047        21,739

ลูกหนี้อื่น 3 9,041          16,693 43,198        45,463

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 3      -      - 3,000          3,000

สินคาคงเหลือ 222,932      232,547 33,622        38,019

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,382          1,693 859             1,132

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 619,164 641,043 453,482 466,590

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 754 861        -        -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5      -      - 62,010 62,010

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 6 4,019 4,613 3,287 3,359

สินทรัพยไมมีตัวตน 7 24,637 30,971 8,404 12,253

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 29,925 29,605 7,300 6,837

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,379 4,340 3,603 3,603

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 63,714 70,390 84,604 88,062

รวมสินทรัพย 682,878 711,433 538,086 554,652

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 9,909          9,874       -       -

เจาหนี้การคา 3 129,533      139,570 27,593        41,393

เจาหนี้อื่น 3 15,944        6,663 10,128        7,437

คาใชจายคางจาย 3 18,376        23,991 9,681          10,345

ภาษีเงินไดคางจาย 573             2,934 573             2,527

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,750          4,517 3,876          3,419

รวมหนี้สินหมุนเวียน 179,085 187,549 51,851 65,121

หนี้สินไมหมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 7,798 6,769 4,476 3,729

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 853 848 105 105

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,651 7,617 4,581 3,834

รวมหนี้สิน 187,736 195,166 56,432 68,955

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

    ทุนที่ออกและชําระแลว 170,048 170,048 170,048 170,048

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 272,706 272,706 272,706 272,706

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 8 3,418          2,279 3,418          2,279

กําไรสะสม

       จัดสรรแลว

          ทุนสํารองตามกฎหมาย 10,650        10,300 10,650        10,300

       ยังไมไดจัดสรร 38,107        60,254 24,832        30,364

รวมสวนของบริษัทใหญ 494,929 515,587 481,654 485,697

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 213 680       -       -

รวมสวนของผูถือหุน 495,142 516,267 481,654 485,697

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 682,878 711,433 538,086 554,652

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได 3

รายไดจากการขาย 29,722        27,140        11,224        11,756        

รายไดจากการใหบริการ 22,533        24,302        22,171        24,061        

ดอกเบี้ยรับ 2,026          4,132          2,076          3,034          

รายไดอื่น 1,708          1,149          2,424          1,722          

รวมรายได 55,989 56,723 37,895 40,573

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 3 36,995 37,110 22,698 23,307

คาใชจายในการขาย 3 9,707 6,492 5,968 5,507

คาใชจายในการบริหาร 3 9,360 7,488 4,176 4,478

คาตอบแทนผูบริหาร 3 2,200 1,277 2,200 787

ตนทุนทางการเงิน 232 206 155 148

รวมคาใชจาย 58,494 52,573 35,197 34,227

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (2,505) 4,150 2,698 6,346

คาใชจายภาษีเงินได (608) (1,338) (560) (1,242)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (3,113) 2,812 2,138 5,104

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -              -              -              -              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (3,113) 2,812 2,138 5,104

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (2,921)         2,801          2,138          5,104          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (192)            11                      -        -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (3,113) 2,812 2,138 5,104

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (2,921)         2,801          2,138 5,104

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (192)            11                      -        -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (3,113) 2,812 2,138 5,104

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 11

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.017)         0.016          0.013          0.030          

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (0.017)         0.016          0.013          0.030          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได 3

รายไดจากการขาย 94,044        87,400        33,364        39,380        

รายไดจากการใหบริการ 71,473        83,111        70,549        72,618        

ดอกเบี้ยรับ 6,642          9,832          6,773          6,680          

รายไดอื่น 6,118          4,814          8,471          6,378          

รวมรายได 178,277 185,157 119,157 125,056

คาใชจาย

ตนทุนขายและการใหบริการ 3 118,328 130,069 70,035 76,097

คาใชจายในการขาย 3 29,683 20,547 20,409 16,150

คาใชจายในการบริหาร 3 31,393 27,370 13,168 16,974

คาตอบแทนผูบริหาร 3 6,598 5,811 6,598 3,971

ตนทุนทางการเงิน 746 735 480 465

รวมคาใชจาย 186,748 184,532 110,690 113,657

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (8,471) 625 8,467 11,399

คาใชจายภาษีเงินได (1,889) (1,766) (1,745) (2,521)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (10,360) (1,141) 6,722 8,878

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        -        -        -        -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (10,360) (1,141) 6,722 8,878

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (9,893)         (1,129)         6,722          8,878          

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (467) (12)        -        -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (10,360) (1,141) 6,722 8,878

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (9,893)         (1,129)         6,722 8,878

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (467) (12)        -        -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (10,360) (1,141) 6,722 8,878

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 11

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน  (0.058) (0.007) 0.040 0.052 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (0.058) (0.007) 0.035 0.052 

วันที่ 30 กันยายนวันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง ยังไมได ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 8 -                   -                   1,169             -                   -                   1,169               -                   1,169               

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 12 -                   -                         - -                   (17,004)            (17,004)            -                   (17,004)            

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                   -                   1,169             -                   (17,004)            (15,835)            -                   (15,835)            

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                   1,169             -                   (17,004)            (15,835)            -                   (15,835)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                   -                   -                -                   (1,129)              (1,129)              (12)                   (1,141)              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                -                   (1,129)              (1,129)              (12)                   (1,141)              

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -                   -                   -                800                  (800)                 -                   -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 170,048           272,706           1,891             10,300             57,398             512,343           320                  512,663           

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(พันบาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง ยังไมได ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 170,048           272,706           2,279             10,300             60,254             515,587           680                  516,267           

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 8 -                   -                   1,139             -                   -                   1,139               -                   1,139               

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 12 -                   -                   -                -                   (11,904)            (11,904)            -                   (11,904)            

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                   -                   1,139             -                   (11,904)            (10,765)            -                   (10,765)            

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                   -                   1,139             -                   (11,904)            (10,765)            -                   (10,765)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -                   -                   -                -                   (9,893)              (9,893)              (467)                 (10,360)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                -                   (9,893)              (9,893)              (467)                 (10,360)            

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -                   -                   -                350                  (350)                 -                   -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 170,048           272,706           3,418             10,650             38,107             494,929           213                  495,142           

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(พันบาท)



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 8 -               -              1,169           -               -             1,169             

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 12 -               -              -               -               (17,004)       (17,004)          

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -               -              1,169           -               (17,004)       (15,835)          

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -               -              1,169           -               (17,004)       (15,835)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -               -              -               -               8,878          8,878             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -              -               -               8,878          8,878             

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -               -              -               800              (800)            -                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 170,048       272,706      1,891           10,300         23,985        478,930         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 170,048       272,706      2,279           10,300         30,364        485,697         

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 8 -               -              1,139           -                -             1,139             

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 12 -               -              -               -               (11,904)       (11,904)          

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -               -              1,139           -               (11,904)       (10,765)          

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -               -              1,139           -               (11,904)       (10,765)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไรหรือขาดทุน -               -              -               -               6,722          6,722             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -              -               -               6,722          6,722             

โอนไปสํารองตามกฎหมาย -               -              -               350              (350)            -                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 170,048       272,706      3,418           10,650         24,832        481,654         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (10,360)         (1,141)           6,722            8,878            

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคา 1,617            1,711            1,003            1,032            

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 16,626          15,137          4,871            7,592            

ดอกเบี้ยรับ (6,642)           (9,832)           (6,773)           (6,680)           

ตนทุนทางการเงิน 746               735               480               465               

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4,005            547                      - 12                 

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน (5,897)           (36)                (822)              (37)                

ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง 1,542            1,724            1,252            1,318            

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (59)                       - (59)                       -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 792               697               603               570               

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1,139            1,169            1,139            1,169            

คาใชจายภาษีเงินได 1,889            1,766            1,745            2,521            

5,398 12,477 10,161 16,840

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (9,704)           36,604          (7,614)           55,557          

รายไดคางรับ 10,903          4,940            9,692            3,241            

ลูกหนี้อื่น 8,890            375               3,499            9,501            

สินคาคงเหลือ 8,073            (650)              3,145            (110)              

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 311               6,528            273               5,164            

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 107                      -        -        -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (39)                (1,205)                  - (1,310)           

เจาหนี้การคา (10,037)         (25,053)         (13,800)         (51,129)         

เจาหนี้อื่น 4,254            (4,504)           1,430            (4,552)           

คาใชจายคางจาย (5,615)           (1,219)           (664)              1,521            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 233               (6,316)           457               (4,291)           

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5                   (12)                       - 10                 

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,779 21,965 6,579 30,442

จายภาษีเงินได (4,570)           (4,530)           (4,162)           (3,415)           

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,209 17,435 2,417 27,027

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน

(พันบาท)



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 5,871            9,832            6,006            6,680            

เงินลงทุนชั่วคราว (120,270)       (49,924)         (120,200)       (50,000)         

รับคืนเงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่        - 14,000                 -        -

ซื้ออุปกรณ (78)                (355)              (78)                (348)              

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (6,618)           (8,427)           (1,022)           (1,958)           

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (121,095) (34,874) (115,294) (45,626)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (509)              (558) (336) (351)

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (11,904) (17,004) (11,904) (17,004)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 35 95        -        -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (12,378) (17,467) (12,240) (17,355)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (125,264) (34,906) (125,117) (35,954)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 222,491 305,873 218,161 303,185

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 97,227 270,967 93,044 267,231

     

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ 1,353 1,013 1,261 1,013

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 3,674        -        -        -

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

หมายเหตุ สารบัญ    

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

4 ลูกหน้ีการคา 

5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

6 สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 

7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

8 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

9 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

10 ภาษีเงินได 

11 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

12 เงินปนผล 

13 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย

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

ประเทศไทย 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 

 

บริษัทใหญในระหวางงวดไดแก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ-76.60)_ซึ่งเปน        

นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ                

ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธ์ิ รายละเอียดของ

บริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง                

งบการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557           

งบการเงินน้ีมิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูล               

ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก             

และปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1_มกราคม 2558_ทุกฉบับ               

มาถือปฏิบัติ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัท

หรือบริษัท 

 

(ข) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของ    

บริษัท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวน

ท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 

 

(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ    

การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน

จํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย

การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกัน               

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท       

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ                     

ตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยท่ีกลุมบริษัทมีการควบคุม

เดียวกันหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 

 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 สําหรับความสัมพันธกับผูบริหาร

สําคัญและกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 

 

 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

  

  ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุ ค ค ล ท่ี มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ                 

การวางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมตางๆ     

ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ั งน้ี  

รวมถึงกรรมการของกลุมบริษัท ไมวาจะทําหนาท่ี

ในระดับบริหารหรือไม 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน)  

ไทย เป น บ ริ ษั ท ให ญ ถื อ หุ น บ ริ ษั ท รอ ยละ  76.60           

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น 

   จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 71.45      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด  

 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

จํากัด 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 99.90      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 90.00      

และมีกรรมการรวมกัน 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

  

  ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 84.50      

และมีกรรมการรวมกัน 

มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนชั่น ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ต้ิ ง                 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอรมเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัทใหญ ถือหุนรอยละ 45.00              

และมีกรรมการรวมกัน 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไป 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 

ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 

รายไดอ่ืน ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

และ 2557 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 6,890  1,496  6,169  1,411 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 3,750  3,515  3,513  3,109 

ขายอุปกรณ 467  -  467  - 

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,315  1,431  940  1,172 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  63  - 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  49  51 

รายไดอ่ืน -  -  1,071  162 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  364  300 

        

การรวมคา        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  6,148  -  7 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  3  -  5 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  1,150  -  - 

รายไดอ่ืน -  458  -  915 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  490  -  387 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4,804  949  4,675  949 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 13,460  15,657  7,466  9,252 

ซื้ออุปกรณ 1,200  500  1,200  500 

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,767  863  716  860 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

เงินเดือนและคาแรง 2,051  1,226  2,051  760 

อ่ืนๆ  149  51  149  27 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 2,200  1,277  2,200  787 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 9,231  4,155  7,887  3,824 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 10,508  11,487  9,507  8,977 

ขายอุปกรณ 467  -  467  - 

คาใชจายในการขายและบริหาร 7,557  4,444  6,410  3,662 
        

บริษัทยอย        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  70  11,418 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  148  152 

รายไดอ่ืน -  -  3,219  565 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  1,295  300 
        

การรวมคา        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  22,427  -  1,888 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  409  -  817 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  3,285  -  - 

รายไดอ่ืน -  1,446  -  2,891 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  1,595  -  1,238 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 10,862  4,773  10,635  4,678 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 43,034  53,926  25,158  33,157 

ซื้ออุปกรณ 1,200  500  1,200  500 

คาใชจายในการขายและบริหาร 3,250  2,377  1,096  1,487 
        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

เงินเดือนและคาแรง 6,153  5,350  6,153  3,656 

อ่ืนๆ  445  461  445  315 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 6,598  5,811  6,598  3,971 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557  มีดังน้ี  

 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 16,106  7,874  15,485  7,813 

บริษัทยอย -  -  3,603  3,522 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 4,913  645  4,647  545 

 21,019  8,519  23,735  11,880 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน (43)  (16)  (43)  (16) 

สุทธ ิ 20,909  8,436  23,625  11,797 

 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

      งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

      งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

 

รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 20  -  20  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 90  54  90  54 

รวม 110  54  110  54 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 896  5,901  740  5,832 

บริษัทยอย -  -  35,987  32,932 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 3,090  4,755  3,046  4,729 

 3,986  10,656  39,773  43,493 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 

สุทธ ิ 3,986  10,656  39,773  43,493 

 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

      งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

      งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -  -  -  - 

 
ง 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ที่เกี่ยวของกัน  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557 2558  2557  2558  2557 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย 6.62  6.75 -  -   3,000   3,000 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2558 และ 2557 มีดังน้ี 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม              -               -  3,000  3,000 

เพิ่มขึ้น -  -  -  - 

ลดลง -  -  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน -  -  3,000  3,000 

 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 18,266  18,893  3,343  4,601 

บริษัทยอย -  -  3,584  3,768 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน  99,639  105,647  9,640  18,848 

รวม 117,905  124,540  16,567  27,217 

 

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 7,567  4,911  4,817  2,520 

บริษัทยอย -  -  710  3,342 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 2,335  535  2,335  461 

รวม 9,902  5,446  7,862  6,323 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 1,888  3,436  1,888  3,428 

บริษัทยอย -  -  -  200 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 1,996  3,360  851  1,036 

รวม 3,884  6,796  2,739  4,664 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะส้ัน 

 

บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) จํานวน          

3  ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามและมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของ

สถาบันการเงินในประเทศสี่แหง 

 

สัญญาอื่นๆ 

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทใหญเพื่อรับบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงาน 

การตลาดและงานดานอ่ืนๆ โดยบริษัทและบริษัทยอยจะชําระคาตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา   

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยหลายแหงเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงานและงานดาน

อ่ืนๆ โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา   
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

4 ลูกหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 21,019  8,519  23,735  11,880 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  42,220  48,391  20,779  25,020 

รวม  63,239  56,910  44,514  36,900 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (8,753)  (8,123)  (624)  (624) 

      คาเผื่อสินคารับคืน   (6,951)  (12,848)  (1,378)  (2,200) 

สุทธ ิ  47,535  35,939  42,512  34,076 
 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ           

   งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  503  108   -   -  

   งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  4,005  547  -   12 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 18,324  8,278  17,685  8,228 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 2,435  125  2,254  32 

3 - 6 เดือน 148  23  155  606 

6 - 12 เดือน 6  -  24  2,571 

มากกวา 12  เดือน 106  93  3,617  443 

 21,019  8,519  23,735  11,880 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

  คาเผื่อสินคารับคืน (43)  (16)  (43)  (16) 

 20,909  8,436  23,625  11,797 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
ง 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บุคคลหรอืกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 28,536  34,200  18,402  23,202 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 7,607  5,450  2,296  1,389 

3 - 6 เดือน 64  1,268  64  417 

6 - 12 เดือน 17  2,955  17  12 

มากกวา 12  เดือน 5,996  4,518  -  - 

 42,220  48,391  20,779  25,020 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8,686)  (8,056)  (557)  (557) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (6,908)  (12,832)  (1,335)  (2,184) 

 26,626  27,503  18,887  22,279 

        

สุทธ ิ 47,535  35,939  42,512  34,076 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง  90 วัน  

 

5 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 62,010  26,964 

ซื้อเงินลงทุน -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  62,010  26,964 

 

ไมมีการซื้อและจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดังน้ี 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดสวนความเปน        เงินปนผลรับสําหรับงวด 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  เกาเดือนสิ้นสุดวันที ่

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

  2558 2557 2558  2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท นําเขา ผลิตและจําหนาย 99.99 99.99 41,250  41,250 25,364  25,364  -  -  25,364  25,364  -  - 

   จํากัด การตูนเพ่ือการศึกษา                     

 และการบันเทิง                     

บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด ผลิตรายการโทรทัศน 99.99 99.99 1,000  1,000 1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 

   (บริษัทหยุดดําเนินพาณิชยกิจ และใหบริการโฆษณา                     

   ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2557) ผานสื่อโทรทัศน                     

บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด ใหบริการดาน 59.99 59.99 1,000  1,000 600  600  -  -  600  600  -  - 

   (บริษัทหยุดดําเนินพาณิชยกิจ การศึกษา                     

   ในเดือนตุลาคม 2558)                      

บริษัท เนชั่น โกลบอล นําเขา ผลิตและจําหนาย 98.99 98.99 50,000  50,000 35,046  35,046  -  -  35,046  35,046  -  - 

   เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก                     

 เพ่ือการศึกษาและการ                     

 บันเทิง                     

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

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

6 สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 

 

การซื้อ จําหนาย และโอนสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน             

2558 และ 2557 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557 

   การจําหนาย    การจําหนาย 

 การซื้อและ  และการโอน  การซื้อและ  และการโอน 

 การโอนเขา  ออก - ราคา  การโอนเขา  ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 231  -  868  - 

ยานพาหนะ 1,200  408  500  - 

รวม 1,431  408  1,368  -  

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557 

   การจําหนาย    การจําหนาย 

 การซื้อและ  และการโอน  การซื้อและ  และการโอน 

 การโอนเขา   ออก - ราคา  การโอนเขา   ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 139  -  861  - 

ยานพาหนะ 1,200  408  500  - 

รวม 1,339  408  1,361  - 

 

7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 กลุมบริษัทและบริษัทไดมีการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนรวม

เปนเงินท้ังสิ้น 10.29 ลานบาท และ 1.02 ลานบาท ตามลําดับ (2557: 8.43 ลานบาท และ 1.96 ลานบาท ตามลําดับ) 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

8 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

 

 NINE-WA 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)_ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของ

บริษัท และ/หรือบริษัทยอย จํานวน 4.25 ลานหนวย 

 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาว เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด               

เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 มีจํานวน 1.14 ลานบาท และ 1.14 ลานบาท ตามลําดับ (2557: 1.17 ลานบาท 

และ 1.17 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ             

มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  

30 กันยายน 

 

2558 

  

2557 

 จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 )พันบาท  /พันหนวย(  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 832  2,279  265  722 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด 523  1,265  869  1,443 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด (108)  (126)  (444)  (274) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 1,247  3,418  690  1,891 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

NINE-W1 

 

ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 มีดังน้ี 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ         

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2558 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2558 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

84.96 - - 84.96 4 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิด

คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพิ่มทุน                 

จดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 85 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 85,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

เปนจํานวน 259.25 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุน

สามัญจํานวนไมเกิน 174,250,000_หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิตามท่ีกลาวในขางตน 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

9 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ขอมูลตามสวนงานที่รายงาน 

 

 ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโทรทัศน  อื่นๆ  รวม 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

    (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 93,977  87,298  15,659  26,601  55,881  56,612  165,517  170,511 

รายไดอ่ืน 1,919  4,999  6,582  5,086  4,259  4,561  12,760  14,646 

รายไดรวม 95,896  92,297  22,241  31,687  60,140  61,173  178,277  185,157 

                

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหักภาษี (17,529)  (13,292)  3,421  5,960  5,637  7,957  (8,471)  625 

สินทรัพยตามสวนงานท่ีรายงาน                

   ณ วันท่ี 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 264,707  285,042  314,999  303,287  56,167  62,915  635,873  651,244 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

การกระทบยอดสินทรัพยของสวนงานที่รายงาน 

 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2558  2557 

  (พันบาท) 

สินทรัพย     

รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน  635,873  651,244 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน  47,005  60,189 

สินทรัพยรวม  682,878  711,433 
 

10 ภาษีเงินได 
 

การรับรูภาษีเงินไดขึ้นอยูกับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝายบริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินไดประจําปถัวเฉล่ีย           

ถวงนํ้าหนักท่ีคาดไวสําหรับปทางการเงินเต็มปท่ีใชกับรายไดกอนภาษีของงวดระหวางกาล อัตราภาษีเงินไดท่ี

แทจริงรวมของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองเปนระยะเวลาเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2558 คือรอยละ 22.30 และ 20.61 ตามลําดับ_(2557:_รอยละ 282.56 และ 22.12 ตามลําดับ)_การเปล่ียนแปลงใน

อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงมีสาเหตุหลักเน่ืองจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะสิ้นอายุในป 

2563 ซึ่งไมไดรับการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เน่ืองจากฝายบริหารพิจารณาวาบริษัทยอยมีกําไร

ไมเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีในอนาคต 
 

11 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558_และ 2557 

คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย

แลวระหวางงวด แสดงการคํานวณดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (2,921)  2,801  2,138  5,104 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 170,048  170,048  170,048  170,048 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.017)  0.016  0.013  0.030 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
ง 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (9,893)  (1,129)  6,722  8,878 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 170,048  170,048  170,048  170,048 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.058)  (0.007)  0.040  0.052 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

 

กําไร_(ขาดทุน)_ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558_และ 2557     

คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย

แลวระหวางงวดในแตละงวด หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (2,921)  2,801  2,138  5,104 
        

จํานวนหุนสามัญ (ขั้นพื้นฐาน) 170,048  170,048  170,048  170,048 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน -  -  -  - 

จํานวนหุนสามัญ (ปรับลด) 170,048  170,048  170,048  170,048 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.017)  0.016  0.013   0.030 

 

เน่ืองจากราคาของหุนถัวเฉล่ียในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 มีราคาตํ่ากวาราคาใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จึงไมมีผลกระทบตอกําไรตอหุนปรับลด 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
ง 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ทีเ่ปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (9,893)  (1,129)  6,722  8,878 
        

จํานวนหุนสามัญ (ขั้นพื้นฐาน) 170,048  170,048  170,048  170,048 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน -  -  20,338  - 

จํานวนหุนสามัญ (ปรับลด) 170,048  170,048  190,386  170,048 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.058)  (0.007)  0.035  0.052 

 

12 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร           

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.07 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                     

11.90 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร           

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น             

17.00 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนเมษายน 2557 
 

13 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได        

ภายในหน่ึงป   5,261  6,292  2,561  2,561 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 3,751  7,697  3,076  4,997 

รวม 9,012  13,989  5,637  7,558 
        

ภาระผูกพันอื่น         

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 1,447  2,648  694  1,844 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

ก) บริษัทไดทําสัญญาเชาและบริการเพ่ือเชาสํานักงานรวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกกับบริษัทในประเทศ     

แหงหน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเง่ือนไข

ในการตออายุสัญญาได 

 

ข) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยตกลงจายคาเชา

ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช     

 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ณ วันท่ีรายงาน แตยังไมมีผลบังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ท่ี เก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท  

และกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปที่มีผล

บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอผิดพลาด 

2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวของกัน 

2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 2559 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 2559 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปที่มีผล

บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558)   

สวนงานดําเนินงาน 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 

(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2559 

 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
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