
 
 
 
 
 

บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 







บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 6,798,586 29,446,389 4,567,933         26,456,273       

ลูกหน้ีการคา้ 6 120,370,755 103,097,700 40,837,763       48,259,278       

รายไดค้า้งรับ 8,220,896 9,748,928 4,057,250         6,685,714         

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 15,495,824       16,165,869      32,283,573       27,452,791       

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4           -           - 3,000,000         3,000,000         

สินคา้คงเหลือ  7 119,083,000     94,304,540      36,184,199       32,347,746       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 28,091,520 9,276,205 21,771,346       3,330,907         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 298,060,581 262,039,631 142,702,064 147,532,709

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9           -           - 25,613,652 26,363,652

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10           -           - 25,046,060 25,046,060

อุปกรณ์ 11 6,692,063 4,541,033 4,469,550 1,571,069

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 43,402,928 38,981,370 14,382,555 11,336,954

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 13, 14 2,535,695         2,500,000                  -           -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,549,646         706,246           1,966,927         292,912            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 55,180,332 46,728,649 71,478,744 64,610,647

รวมสินทรัพย์ 353,240,913 308,768,280 214,180,808 212,143,356

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14 11,129,998       3,103,985        1,275,882                   -

เจา้หน้ีการคา้ 15 130,669,330     86,136,840      57,756,832 47,084,083

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 9,762,738         5,745,506        8,594,041 4,984,425

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 4,604,010         5,016,553                  -           -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 20,039,400       26,285,864      6,621,346 9,211,143

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,309,931         5,641,467                  - 3,640,456

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 5,270,522         14,228,544      4,418,737 6,409,985

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 182,785,929 146,158,759 78,666,838 71,330,092

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14           - 4,610,680           -           -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 2,572,261 6,014,341 877,996 4,542,267

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 439,365           - 95,325           -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 3,011,626 10,625,021 973,321 4,542,267

รวมหน้ีสิน 185,797,555 156,783,780 79,640,159 75,872,359

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

   ทุนจดทะเบียน 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 18,352,106 18,352,106 18,352,106 18,352,106
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 55,590,151 40,131,721 22,688,543 24,418,891

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 167,442,257 151,983,827 134,540,649 136,270,997

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,101 673           -           -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 167,443,358 151,984,500 134,540,649 136,270,997

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 353,240,913 308,768,280 214,180,808 212,143,356

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 242,257,935     190,452,440    79,146,234 65,076,590

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 97,291,157       98,125,250      93,138,946 88,612,437

รายไดจ้ากการลงทุน 21 2,466,653         2,411,495        551,808            940,686            

รายไดอ่ื้น 22 12,835,958       5,699,628        8,419,274         6,044,006         

รวมรายได้ 354,851,703 296,688,813 181,256,262 160,673,719

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 235,567,920     200,966,596    109,295,682 95,101,954

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 23 32,866,669       15,280,571      27,388,675 8,493,914

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 24 42,930,117       45,305,584      25,281,659 25,922,718

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25 10,145,158       8,724,222        6,391,465 3,358,378

ตน้ทุนทางการเงิน 2,086,112         1,683,338        643,304            488,903            

รวมค่าใช้จ่าย 323,595,976 271,960,311 169,000,785 133,365,867

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 31,255,727 24,728,502 12,255,477 27,307,852

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (3,046,869)        (7,248,861)      (1,235,825)        (7,248,861)        
กําไรสําหรับปี 28,208,858 17,479,641 11,019,652 20,058,991

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น           -           -           -           -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 28,208,858 17,479,641 11,019,652 20,058,991

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,208,430 17,479,585 11,019,652 20,058,991
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 428                   56                              -           -

กําไรสําหรับปี 28,208,858 17,479,641 11,019,652 20,058,991

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,208,430 17,479,585 11,019,652 20,058,991

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 428 56           -           -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 28,208,858 17,479,641 11,019,652 20,058,991

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 28 0.33 0.21 0.13 0.24

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2554  85,000,000 18,352,106 8,500,000 26,902,136 138,754,242 617 138,754,859

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลจ่ายให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 29           -         -      - -4,250,000 -4,250,000      - -4,250,000
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น           -         -      - (4,250,000)    (4,250,000)         - (4,250,000)    
รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น           -         -      - (4,250,000)    (4,250,000)         - (4,250,000)    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี           -         -      - 17,479,585 17,479,585 56 17,479,641
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 85,000,000 18,352,106 8,500,000 40,131,721 151,983,827 673 151,984,500

กาํไรสะสม
งบการเงินรวม 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 85,000,000 18,352,106 8,500,000 40,131,721 151,983,827 673 151,984,500

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลจ่ายให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 29       -       -       - -12,750,000 -12,750,000       - -12,750,000
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น       -       -       - -12,750,000 -12,750,000       - -12,750,000
รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น       -       -       - -12,750,000 -12,750,000       - -12,750,000

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี       -       -       - 28,208,430 28,208,430 428 28,208,858
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 85,000,000 18,352,106 8,500,000 55,590,151 167,442,257 1,101 167,443,358

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินรวม 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 85,000,000 18,352,106 8,500,000 8,609,900 120,462,006

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 29           -           -           - -4,250,000 -4,250,000
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น           -           -           - -4,250,000 -4,250,000
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น           -           -           - -4,250,000 -4,250,000

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี           -           -           - 20,058,991 20,058,991
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 85,000,000 18,352,106 8,500,000 24,418,891 136,270,997

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 85,000,000 18,352,106 8,500,000 24,418,891 136,270,997

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 29           -           -           - -12,750,000 -12,750,000
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น           -           -           - -12,750,000 -12,750,000
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น           -           -           - -12,750,000 -12,750,000

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี           -           -           - 11,019,652 11,019,652
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 85,000,000 18,352,106 8,500,000 22,688,543 134,540,649

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 28,208,858       17,479,641      11,019,652 20,058,991
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 1,892,614         1,535,964        934,950            574,081            
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 28,619,213       21,365,940      8,127,310         5,156,450         
รายไดจ้ากการลงทุน (2,466,653)        (2,411,495)      (551,808)           (940,686)           
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,451,873         679,164           2,254,226         501,465            
ตน้ทุนทางการเงิน 2,086,112         1,683,338        643,304            488,903            
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,278,949         592,799           20,878              5,942                
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) (11,427,121)      (7,078,829)      (1,684,715)        1,998,022         
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 216,316                      - 160,274                      -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 918,143                      -           -           -
ภาษีเงินได้ 3,046,869         7,248,861        1,235,825         7,248,861         

54,825,173 41,095,383 22,159,896 35,092,029
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (18,552,004)      (12,605,059)    7,400,637         (15,605,095)      
รายไดค้า้งรับ 1,528,032         1,465,968        2,628,464         2,869,120         
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,257,283         (3,409,523)      (4,268,088)        (5,845,876)        
สินคา้คงเหลือ (13,351,339)      (18,437,825)    (2,151,738)        (15,417,449)      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (18,815,315)      105,656           (18,440,439)      3,367,862         
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (35,695)             1,273,486                  -           -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,843,400)        (76,619)           (1,674,015)                  -
เจา้หน้ีการคา้ 44,532,490       9,952,799        10,672,749       (2,057,092)        
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,017,232         (690,804)         3,609,616         357,113            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (6,246,464)        2,981,978        (2,589,797)        2,537,366         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,958,022)        572,443           (1,991,248)        (1,855,379)        
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (6,481,191)                  - (6,481,191)                  -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 439,365                      - 95,325                        -
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 32,316,145       22,227,883      8,970,171         3,442,599         
จ่ายภาษีเงินได้ (7,378,405)        (7,582,278)      (4,876,281)        (6,926,810)        
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 24,937,740 14,645,605 4,093,890 -3,484,211

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 2,466,653 2,411,495 551,808 940,686

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -           -           - (3,000,000)        

ซ้ืออุปกรณ์ (4,779,974)        (1,142,274)      (4,317,305)        (454,166)           

ขายอุปกรณ์ 520,014                  - 323,600                      -

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (33,958,914)      (32,919,083)    (11,172,911)      (7,744,803)        

เงินจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย           -           - (250,000)                     -

เงินรับจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย           -           - 1,000,000                   -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -35,752,221 -31,649,862 -13,864,808 -10,258,283

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (2,086,112)        (1,683,338)      (643,304)           (488,903)           

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (12,750,000)      (4,250,000)      (12,750,000)      (4,250,000)        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 8,026,013         (1,627,735)      1,275,882                   -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           - 12,499,600                -           -

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,023,223)        (10,148,863)              -           -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -11,833,322 -5,210,336 -12,117,422 -4,738,903

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ -22,647,803 -22,214,593 -21,888,340 -18,481,397

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 29,446,389 51,660,982 26,456,273       44,937,670       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 6,798,586 29,446,389 4,567,933 26,456,273

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

 13 

หมายเหตุ  สารบญั 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  สินคา้คงเหลือ  
8  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
9  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10  เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
11  อุปกรณ์ 
12  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13  เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
14  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15  เจา้หน้ีการคา้ 
16  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
17  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
18  ทุนเรือนหุน้ 
19  สาํรอง 
20  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
21  รายไดจ้ากการลงทุน 
22  รายไดอ่ื้น 
23  ค่าใชจ่้ายในการขาย 
24  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
26  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27  ภาษีเงินได ้
28  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
29  เงินปันผล 
    



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุ  สารบญั 
   
30  เคร่ืองมือทางการเงิน 
31  ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
33  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
   



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 1858/123-124 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย   
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 78.46) ซ่ึงเป็นนิติบุคคล
ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูน้าํเขา้ ผลิต และจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพข์องในประเทศและต่างประเทศ         
ผลิตรายการโทรทศัน์ และให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธ์ิ รายละเอียด
ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
  
   ประเทศ   

   ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ทีก่จิการจัดตั้ง  บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
     2555  2554 

บริษทัย่อยทางตรง       
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์  ประเทศไทย  99.99 99.99 
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ผลิตรายการโทรทัศน ์

และให้บริการโฆษณา
ผา่นส่ือโทรทศัน ์

 ประเทศไทย  99.99 - 

บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั จาํหน่ายสินคา้และ  ประเทศไทย  - 99.98 
 บริการทางอินเตอร์เน็ต      
กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั       
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์             
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

ส่ิงพิมพ ์  ประเทศไทย  49.99 49.99 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย             
สภาวิชาชีพบัญชีฯ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                      
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมี
ผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการ
จัดทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 33 
 

(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม  
 

(ค) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน            
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้
 

3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 
(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า                 
“กลุ่มบริษทั”)  
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง
วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษทั        
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไว ้           
ในสัญญา และได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดําเนินงาน              
งบการเงินรวมไดร้วมสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แต่ละรายการของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะ 
สัดส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงรวมกบัรายการท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยใช้เกณฑ์รวมแต่ละบรรทดัของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั นบัแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง 
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การสูญเสียอาํนาจควบคุม  
 
เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให ้        
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 
(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 
(ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชาํระหน้ี          
ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(จ) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบด้วยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการ
ดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

 
(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธี
ราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวมใชว้ิธีรวมตามสดัส่วน    
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(ช) อุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

อุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน           
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์

ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัจะบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุน  
ของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน
ในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน       
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจาํหน่าย   
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิม          
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์     
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 ปี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือ  พิจารณาจากจาํนวนเงินตดัจาํหน่ายท่ีสูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรง

ภายในระยะเวลาสามปี และการคาํนวณตามจํานวนเล่มของ
หนงัสือท่ีพิมพแ์ละจาํหน่ายไดภ้ายใตส้ญัญาลิขสิทธ์ินั้น ๆ 

 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา
เดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด  
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า   ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์   
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน                 
ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย   
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

  
(ญ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  
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(ฎ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 
(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 
โครงการสมทบเงิน 
 
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือผลประโยชน์อ่ืน หากกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงาน
ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน      
อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่าย
ไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต          
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั   
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
(ฑ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยสําคญั     
ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี                
ความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดั
มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
การลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 

 
เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 
(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 

 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 
 

(ณ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่มบริษทั 
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ จะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 
(ด) ภาษเีงินได้ 
 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี ประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ซ่ึงไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
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ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ี
ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง         
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและ         
ขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่ม
บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้
คา้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 
(ต) กาํไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษทั       
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญั          
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใต ้      
การควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ี   
อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 
 
ช่ือกจิการ 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
/สัญชาต ิ

  
               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั         
(มหาชน)  

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุ้นบริษทัร้อยละ 78.46 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ  99.99 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง 
/สัญชาต ิ

  
               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัทถือหุ้น ร้อยละ  99 .98  
และมีกรรมการร่วมกนั (เลิกกิจการและเสร็จส้ิน
การชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555) 

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั 

ไทย เ ป็น กิจการ ท่ีควบคุม ร่วมกัน  บริษัทถือหุ้น  
ร้อยละ 49.99  และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
 จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เ ป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ  61.10  
ในปี 2555 และร้อยละ 61.99 ในปี 2554  และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 99.99  และ
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 99.99  และ
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 99.99  และ
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  
 

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  และ
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 90 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 84.50  และ
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั (เลิกกิจการและเสร็จส้ินการชาํระบญัชี
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2555)   
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ช่ือกจิการ 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง 
/สัญชาต ิ

  
               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไทย เป็นมหาวิทยาลยัท่ีบริษทั เนชัน่ ยู จาํกดั รับโอน
ใบอนุญาต 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วิส จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 45 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

เอก็มอนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง 
   เอ/เอส 

เดนมาร์ค เ ป็นผู ้ ถื อ หุ้นของบ ริษัท  เนชั่น  เ อ็ กมอนท ์ 
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 49 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไป 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
รายไดอ่ื้น ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
 
รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท)  
บริษทัใหญ่     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 9,788 12,583 6,112 7,776 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 16,833 16,970 14,705 15,161 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 7,033 7,093 6,118 6,563 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท)  
     

บริษทัย่อย     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ - - 2 32 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื - - 214 177 
รายไดอ่ื้น - - 1,157 836 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 75,095 53,624 2,667 238 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,144 1,309 4,289 2,626 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื 2,077 1,360 - - 
รายไดอ่ื้น 2,051 1,812 4,101 1,450 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,960 2,065 2,020 1,647 
     

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 6,072 4,703 5,700 4,672 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 115,254 106,111 50,089 56,375 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 7,147 3,459 3,891 620 
 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีการค้า  - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,581 4,920 2,407 3,109 
     
บริษทัย่อย     
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั  - - - 328 
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ลูกหน้ีการค้า  - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 63,918 43,196 855 318 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่      
   เซอร์วิส จาํกดั 268 275 268 275 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 208 132 208 132 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 34 328 34 328 
อ่ืน ๆ 386 29 382 43 
 67,395 48,880 4,154 4,533 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67) (100) (67) (100) 
สุทธิ 67,328 48,780 4,087 4,433 

     
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  - - - - 

 
ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,016 2,087 842 658 
     
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  - - 3,376 2,207 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - - - 2,611 
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั - - 5 - 
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 31 

 

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 13,665 12,439 27,246 20,363 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 412 1,108 412 1,084 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 44 119 44 119 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 163 408 163 407 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 125 - 125 - 
อ่ืน ๆ 71 230 71 14 
 15,496 16,391 32,284 27,463 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (225) - (10) 
สุทธิ 15,496 16,166 32,284 27,453 

     
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี - - - - 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   ทีเ่กีย่วข้องกนั 2555  2554 2555  2554  2555  2554 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย           
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 6.15-6.40  6.15-6.40 -  -  3,000  3,000 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 3,000 - 
เพิ่มข้ึน - - - 3,000 
ลดลง - - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - 3,000 3,000 

 
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 17,001 10,000 9,136 2,868 
     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 80 404 92 463 
     

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 78,052 37,017 17,674 11,918 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 4,678 3,973 3,757 3,030 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 1,912 883 1,912 881 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 1,108 977 1,033 977 
อ่ืน ๆ 100 115 16 114 
รวม 102,931 53,369 33,620 20,251 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,972 3,984 5,074 3,043 
     
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  - - 38 83 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 1,574 983 1,413 1,186 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 1,453 414 1,394 370 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 22 249 22 249 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 379 - 373 - 
อ่ืน ๆ 363 116 280 53 
รวม 9,763 5,746 8,594 4,984 

 
    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 1,614 4,268 491 3,031 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 57 - 57 - 
รวม 1,671 4,268 548 3,031 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 
ในปี 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั”)  
จาํนวน 3 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของธนาคาร      
ในประเทศส่ีแห่ง 

 
5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

     งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
                                            (พันบาท) 
เงินสดในมือ 303 813 167 59 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,284 31 213 54 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 4,970 10,395 4,188 8,343 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 242 18,207 - 18,000 
รวม 6,799 29,446 4,568 26,456 

   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกลุ
เงินบาท 

 
6 ลูกหนีก้ารค้า 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 67,395 48,880  4,154 4,533 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  65,654 68,711  39,542 46,546 
รวม  133,049 117,591  43,696 51,079 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (3,118) (4,319)  (613) (618) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน  (9,560) (10,174)  (2,245) (2,202) 
สุทธิ  120,371 103,098  40,838 48,259 
       

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  1,279 593  21 6 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 21,515  14,748 2,958 3,301 
เกินกาํหนดชาํระ :      
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน 39,382  29,325 682 950 
   6 - 12 เดือน 6,002  4,712 453 190 
   มากกวา่ 12  เดือน 496  95 61 92 

 67,395  48,880 4,154 4,533 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67)  (100) (67) (100) 
 ค่าเผือ่สินคา้รับคืน -  - - - 
 67,328  48,780 4,087 4,433 

บุคคลหรือกจิการอืน่ ๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 55,066  52,451 31,273 37,622 
เกินกาํหนดชาํระ :      
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน 9,044  6,297 8,066 2,831 
   6 - 12 เดือน 758  1,455 20 1,044 
   มากกวา่ 12  เดือน 786  8,508 183 5,049 
 65,654  68,711 39,542 46,546 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,051)  (4,219) (546) (518) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (9,560)  (10,174) (2,245) (2,202) 
 53,043  54,318 36,751 43,826 

      
สุทธิ 120,371  103,098 40,838 48,259 

 
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 
 

ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกลุเงินบาท 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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7 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 167,572 154,241 61,059 58,938 
วตัถุดิบ 206 185 31 - 
 167,778 154,426 61,090 58,938 
หัก ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (48,695) (60,122) (24,906) (26,590) 
สุทธิ 119,083 94,304 36,184 32,348 

 
8 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน 900 366 850 128 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 22,761 7,861 16,722 2,375 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 1,243 771 1,243 697 
เงินทดรองจ่ายพนกังาน 702 189 586 131 
อ่ืน ๆ 2,486 89 2,370 - 
รวม 28,092 9,276 21,771 3,331 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 26,364 26,364 
ซ้ือเงินลงทุน 250 - 
จาํหน่ายเงินลงทุน (1,000) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25,614 26,364 

 
เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติใหจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยเรียกชาํระค่าหุ้น 
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 

 
 



บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  สดัส่วนความเป็น           
บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย             
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์                
   จาํกดั สิ่งพิมพ ์ 99.99 99.99 41,250  41,250  25,364 25,364  -  -  25,364  25,364  - - 
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ผลิตรายการโทรทศัน ์                   
 และใหบ้ริการโฆษณา                   
 ผา่นสื่อโทรทศัน ์ 99.99 - 250 -  250 -  -  -  250  -  - - 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั จาํหน่ายสินคา้และ                    
 บริการทาง                    
 อินเตอร์เน็ต - 99.98 -  1,000  - 1,000  -  -  -  1,000  - - 
รวม      25,614 26,364  -  -  25,614  26,364  - - 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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10 เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,046 25,046 
ซ้ือเงินลงทุน - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25,046 25,046 



บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  สดัส่วนความเป็น           
กิจการที่ควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กจิการที่ควบคมุร่วมกนั               
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์               
   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั สิ่งพิมพ ์ 49.99 49.99 50,000 50,000  25,046 25,046 - - 25,046 25,046 - - 



บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ซึ่งกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีรวมตามสดัส่วนในงบการเงินรวม โดยแสดงตามสดัส่วนของกลุ่มบริษทั  
 

 สดัส่วน                กาํไร 
 ความเป็น  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  หนี้สิน  หนี้สิน  รายได ้  ค่าใชจ้่าย  (ขาดทุน) 
กิจการที่ควบคุมร่วมกนั เจา้ของ  หมุนเวียน  ไม่หมุนเวียน  รวม  หมุนเวียน  รวม  รวม  รวม  สุทธิ 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ปี 2555          
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 49.99 113,509 3,961 117,470 82,893 84,116 99,753 90,650 9,103 

          

ปี 2554          
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 49.99 84,362 4,249 88,611 63,611 64,360 74,027 79,404 (5,377) 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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11 อุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
   เคร่ืองตกแต่ง     
   ติดตั้งและ     
 ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองใช ้     
 สินทรัพยท่ี์เช่า  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 3,105 10,695 480 14,280 
เพิ่มข้ึน 121 1,021 - 1,142 
โอนออก - (200) - (200) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 3,226 11,516 480 15,222 
เพิ่มข้ึน - 4,720 60 4,780 
จาํหน่าย (1,080) (3,195) (480) (4,755) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 2,146 13,041 60 15,247 
     

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 1,379 7,614 152 9,145 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 656 784 96 1,536 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 2,035 8,398 248 10,681 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 307 1,495 91 1,893 
จาํหน่าย (624) (3,056) (339) (4,019) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 1,718 6,837 - 8,555 
     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 1,726 3,081 328 5,135 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 1,191 3,118 232 4,541 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 428 6,204 60 6,692 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแล้ว        
แต่กลุ่มบริษทัยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน 6.44 ลา้นบาท (2554: 7.60 ล้านบาท) 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   เคร่ืองตกแต่ง     
   ติดตั้งและ     
 ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองใช ้     
 สินทรัพยท่ี์เช่า    สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 1,119  3,619 480 5,218 
เพิ่มข้ึน -  454 - 454 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 1,119  4,073 480 5,672 
เพิ่มข้ึน -  4,317 - 4,317 
ลดลง (823)  - (480) (1,303) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 296  8,390 - 8,686 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 537  2,838 152 3,527 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 211  267 96 574 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 748  3,105 248 4,101 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 23  821 91 935 
ลดลง (475)  (5) (339) (819) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 296  3,921 - 4,217 
        

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 582  781 328 1,691 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 371  968 232 1,571 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 -  4,469 - 4,469 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่บริษทั
ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน 2.98 ลา้นบาท (2554: 2.91 ล้านบาท)  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงนิรวม 
 โปรแกรม     
 คอมพิวเตอร์     
 และค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ   
 ซอฟทแ์วร์  หนงัสือ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 89 71,876  71,965 
เพิ่มข้ึน 1,550 31,369  32,919 
รับโอน 200 -  200 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 1,839 103,245  105,084 
เพิ่มข้ึน - 33,959  33,959 
จาํหน่าย (1,204) -  (1,204) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 635 137,204  137,839 

     

ค่าตัดจําหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 48 44,689  44,737 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 212 21,154  21,366 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 260 65,843  66,103 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 274 28,345  28,619 
จาํหน่าย (286) -  (286)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 248 94,188  94,436 

     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 41 27,187  27,228 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 1,579 37,402  38,981 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 387 43,016  43,403 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 โปรแกรม     
 คอมพิวเตอร์     
 และค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ   
 ซอฟทแ์วร์  หนงัสือ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - 22,020 22,020 
เพิ่มข้ึน - 7,745 7,745 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 - 29,765 29,765 
เพิ่มข้ึน - 11,173 11,173 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - 40,938 40,938 

    

ค่าตัดจําหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - 13,271 13,271 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 5,157 5,157 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 - 18,428 18,428 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 8,127 8,127 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - 26,555 26,555 

    

มูลค่าสุทธิทางบญัชี    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 - 8,749 8,749 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 - 11,337 11,337 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - 14,383 14,383 

 
13 เงนิฝากทีม่ีข้อจํากดัในการใช้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจาํนวน 2.54 ลา้นบาท (2554: 2.50 ล้านบาท) ไดน้าํไป          
คํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท   



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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14 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร     
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 11,130 3,104 1,276 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 4,604 5,017 - - 
รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ระยะส้ัน 15,734 8,121 1,276 - 

     

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั - 4,611 - - 

รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน - 4,611 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ กบัสถาบนั
การเงินในประเทศบางแห่งเป็นจาํนวนรวม 27.03 ลา้นบาท และ 6.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2554: 27.03 ล้านบาท 
และ 6.0 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซ่ึงคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
  
ในเดือนกันยายน 2552 กิจการท่ีควบคุมร่วมกันได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบนัการเงินในประเทศ        
แห่งหน่ึง จาํนวนวงเงินทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท เงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบดว้ยอตัราร้อยละตามท่ีกาํหนด
ในสัญญา เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยบริษทัและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และเงินฝาก       
ออมทรัพยข์องกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวจาํนวนเงิน 7.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ในเดือนกนัยายน 2552 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน
วงเงินทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท เงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบดว้ยอตัราร้อยละตามท่ีกาํหนดในสัญญา เงินกูย้มื
ดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัและเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวนเงิน 2.5 ลา้นบาท  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 17.5 ลา้นบาท และ 2.9 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (2554: 13.5 ล้านบาท และ 5.3 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกลุเงินบาท 

 
15 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 102,931 53,369  33,620 20,251 
กิจการอ่ืน ๆ  27,738 32,768  24,137 26,833 
รวม  130,669 86,137  57,757 47,084 

 

16 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน  665 700  665  700 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  2,349 2,997  2,234  2,397 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  1,465 815  963  557 
รายไดรั้บล่วงหนา้  19 2,111  15  1,757 
อ่ืน ๆ  773 7,606  542  999 
รวม  5,271 14,229  4,419  6,410 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน       
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ       
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  2,572 6,014  878 4,542 
       

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ       
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  2,452 679  2,254 501 
 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541  ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม    6,014 5,335  4,542 4,041 
รับเขา้ (โอนออก)  587 -  563 - 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (6,481) -  (6,481) - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  2,452 679  2,254 501 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์       
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม    2,572 6,014  878 4,542 

 
 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  310 427  240 315 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  2,142 252  2,014 186 
รวม  2,452 679  2,254 501 

 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ  237 211  105 99 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2,215 468  2,149 402 
รวม  2,452 679  2,254 501 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย         
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
  (ร้อยละ) 
       
อตัราคิดลด  4.7 4.7  4.7 4.7 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0 4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 
 
ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2555  2554 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
-  หุน้สามญั 1  85,000 85,000 85,000 85,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามัญ 1  85,000 85,000 85,000 85,000 

       

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
-  หุน้สามญั 1  85,000 85,000 85,000 85,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามัญ 1  85,000 85,000 85,000 85,000 

 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี        
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกและจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนแสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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19 สํารอง 
 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
20 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย ผลิตรายการโทรทศัน์ และ
ให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธ์ิ และดําเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียว  คือ  ในประเทศไทย  ดงันั้น  รายไดแ้ละผลการดําเนินงานทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน              
จึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

 
21 รายได้จากการลงทุน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทัยอ่ย 4 - -  214  177 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4 2,077 1,360  -  - 
กิจการอ่ืน  390 1,051  338  764 
รวม  2,467 2,411  552  941 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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22 รายได้อืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
รายไดค่้าบริการส่วนกลาง 1,678 1,267 5,158 4,356 
รายไดค่้าบริการอ่ืน ๆ 2,544 2,001 1,908 681 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 966 13 74 - 
อ่ืน ๆ 7,648 2,419 1,279 1,007 
รวม 12,836 5,700 8,419 6,044 

 
23 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคคลากร 13,605 5,750 10,197  2,263 
ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด 13,228 5,807 12,307  3,872 
อ่ืน ๆ 6,034 3,724 4,885  2,359 
รวม 32,867 15,281 27,389  8,494 

 
24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 16,274 15,065 12,427  11,597 
ค่าใชจ่้ายบริหาร 22,294 25,561 9,208  10,576 
อ่ืน ๆ  4,362 4,679 3,647 3,750 
รวม 42,930 45,305 25,282 25,923 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ผู้บริหาร     
เงินเดือนและค่าแรง 8,140 7,557 5,066 3,132 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 473 390 296 147 
อ่ืน ๆ 1,532 777 1,029 79 
 10,145 8,724 6,391 3,358 

พนักงานอ่ืน     
เงินเดือนและค่าแรง 40,171 32,991 25,709 19,763 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 1,818 1,206 1,031 546 
อ่ืน ๆ 9,906 7,010 7,328 4,374 
 51,895 41,207 34,068 24,683 

     
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 62,040 49,931 40,459 28,041 

 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได ้            
จดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุน
ท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน       
การรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  (13,351) (18,438) (2,152) (15,418) 
ค่ากระดาษและค่าจา้งพิมพแ์ละค่าขนส่ง  122,901 109,203 63,434 58,192 
ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน  14,884 7,617 6,194 2,262 
ค่าใชจ่้ายบริหาร  43,251 54,408 13,834 25,917 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  31,740 26,799 18,888 17,604 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  19,262 9,531 17,192 6,231 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 25 62,040 49,931 40,459 28,041 
ค่าเส่ือมราคา  1,893 1,536 935 574 
ค่าลิขสิทธ์ิ  49,038 36,176 11,237 7,470 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   1,279 593 21 6 
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั      
   (กลบัรายการ)  (11,427) (7,079) (1,685) 1,998 
รวมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย      
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ      
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร  321,510 270,277 168,357 132,877 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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27 ภาษเีงนิได้ 
 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554         
ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี
ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 
2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั  

 
28 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรสําหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ     
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 28,208 17,480 11,020 20,059 

     
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 85,000 85,000 85,000 85,000 

     
กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.33 0.21 0.13 0.24 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

 56 

29 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12.75             
ลา้นบาท โดยได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 8.50           
ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมให้กับผูถื้อหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 4.25 ล้านบาท              
ในระหวา่งปี 2554    
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12.75               
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2555 

 
30 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้  
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ       
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซ่ึงไม่รวม           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย    
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทัมีความเส่ียง
ในอตัราดอกเบ้ียนอ้ย เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืนอ้ยมาก และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีไดรั้บเป็นอตัราตลาด 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนด
อตัราใหม่มีดงัน้ี 
  

 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2555     
หมุนเวยีน        
   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.43 - 7.48 11,130 - 11,130 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8.22 4,604 - 4,604 
รวม  15,734 - 15,734 

     

ปี 2554     
หมุนเวยีน        
   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.15 - 8.10 3,104 - 3,104 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8.45 5,017 - 5,017 
ไม่หมุนเวยีน     
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8.45 - 4,611 4,611 
รวม  8,121 4,611 12,732 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ี            
ตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี   ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผย
ในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
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31 ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้      
ภายในหน่ึงปี   14,489  2,958 12,188 1,233 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 31,304  3,217 30,431 1,335 
รวม 45,793  6,175 42,619 2,568 

      
ภาระผกูพนัอ่ืน      
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 1,839  687 1,660 657 

 
ก) บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสํานักงานรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทัในประเทศ     

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

 
ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้าํสัญญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง โดยกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ตกลงจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามลาํดบั 

 
ค) บริษทัไดท้าํสัญญารับสิทธ์ิเพื่อแพร่ภาพรายการกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
 
ง) บริษทัได้ทาํสัญญาเพ่ือรับบริการเก่ียวกับการส่งสัญญาณโทรทศัน์ข้ึนสู่ดาวเทียมกับบริษทัในประเทศ       

แห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

วนัทีท่าํสัญญา ระยะเวลาของสัญญา อายุสัญญา ค่าบริการรวม 
    

22 พฤษภาคม 2555 16 มิถุนายน 2555 5 ปี 1.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 ถึง 30 มิถุนายน 2560   
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32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 

32.1  อนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 และกาํไรสะสมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12.75 ลา้นบาท 

32.2  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้
สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4 บาท 

32.3  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีไดอ้อกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีได้
จองซ้ือและไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีออกและเสนอขายตามขอ้ 32.2 โดยไม่คิดมูลค่า
ในอตัราส่วนหุน้สามญั 1 หุน้ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

32.4  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 4,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีเสนอขายแก่กรรมการผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย  

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและการเพ่ิมทุนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจาก
ยงัไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่กาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 

  ปีทีม่ีผล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง บงัคบัใช้ 

   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้ 2556 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 2556 
     เงินตราต่างประเทศ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  8 ส่วนงานดาํเนินงาน 2556 
 

ผูบ้ริหารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้และถือปฏิบติั         
โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อ 
งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั  มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

 61 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 - ภาษเีงินได้ 
  

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ในงบการเงิน  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี คือ 
จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการตอ้งจ่ายหรือไดรั้บในอนาคต ตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทาง
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และ 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจะถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  
เป็นตน้ไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ผูบ้ริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2554 ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะทางการเงิน      
ประมาณการเปล่ียนแปลงจากการปรับงบการเงิน
ยอ้นหลงัเน่ืองมาจากการนาํมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12 – ภาษีเงินไดม้าถือปฏิบติั: 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 15.62  18.88 5.62 6.66 
กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 15.62  18.88 5.62 6.66 
 

ยงัไม่สามารถกาํหนดผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 2556 และ ในงวดต่อมาภายหลงั 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21(ปรับปรุง 2552) - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ีใชใ้นการรายงาน 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ  มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21 กาํหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินท่ีใชร้ายงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้เป็น
สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  
ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ไดใ้ห้คาํนิยามสําหรับเงินตราต่างประเทศ คือ เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจาก   
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

 62 

ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้น การถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และกาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 นาํเสนอหลกัการท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีหลกัการเปิดเผยส่วนงาน
ดาํเนินงานจากขอ้มูลภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน การเปล่ียนนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 


