
  

 
 
 
 
 
 

บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 



  

 
 
 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถอืหุ้นบริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
(บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง            
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ       
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 



 

  2

 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
โดยมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบ
ต่อกิจการจากการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีนาํมาแสดงน้ีนาํมา
จากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555               
และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  
 
 
 
(วินิจ ศิลามงคล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 กมุภาพนัธ์ 2557 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 305,872,793 6,798,586 29,446,389 303,184,757 4,567,933 26,456,273
เงินลงทุนชัว่คราว 7 20,320,000        -        - 20,000,000      -      -
ลูกหน้ีการคา้ 8 162,348,401 120,370,755 103,097,700 96,584,220 40,837,763 48,259,278
รายไดค้า้งรับ 13,639,046 8,220,896 9,748,928 10,299,625 4,057,250 6,685,714
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 16,673,268 15,495,824 16,165,869 45,475,368 32,283,573 27,452,791
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5     -        -        - 3,000,000 3,000,000 3,000,000
สินคา้คงเหลือ 9 143,856,263 119,083,000 94,304,540 40,127,594 36,184,199 32,347,746
เงินประกนัการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 10 14,000,000        -        -      -      -      -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 18,866,252 28,091,520 9,276,205 10,667,652 21,771,346 3,330,907

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 695,576,023 298,060,581 262,039,631 529,339,216 142,702,064 147,532,709

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 17     - 2,535,695 2,500,000      -      -      -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12     -        -        - 26,963,652 25,613,652 26,363,652
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13     -        -        - 25,046,060 25,046,060 25,046,060
อุปกรณ์ 14 5,111,422 6,692,063 4,541,033 3,355,550 4,469,550 1,571,069
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 41,925,940 43,402,928 38,981,370 19,104,274 14,382,555 11,336,954
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 16 15,406,189 15,617,129 18,874,800 5,906,733 5,621,541 6,664,970
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,285,643 2,549,646 706,246 2,586,790 1,966,927 292,912

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 65,729,194 70,797,461 65,603,449 82,963,059 77,100,285 71,275,617

รวมสินทรัพย์ 761,305,217 368,858,042 327,643,080 612,302,275 219,802,349 218,808,326

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17 9,772,888 11,129,998 3,103,985       - 1,275,882       -
เจา้หน้ีการคา้ 18 168,133,878 130,669,330 86,136,840 95,156,290 57,756,832 47,084,083
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 13,780,442 9,762,738 5,745,506 12,562,994 8,594,041 4,984,425
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17     - 4,604,010 5,016,553       -       -       -
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 20,805,250 20,039,400 26,285,864 5,037,675 6,621,346 9,211,143
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,480,133 1,309,931 5,641,467 1,198,125       - 3,640,456
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 11,485,503 5,270,522 14,228,544 8,721,519 4,418,737 6,409,985

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 225,458,094 182,785,929 146,158,759 122,676,603 78,666,838 71,330,092

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     -       - 4,610,680       -       -       -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 5,694,057 2,572,261 6,014,341 3,642,850 877,996 4,542,267
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 514,353 439,365       - 95,325 95,325       -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,208,410 3,011,626 10,625,021 3,738,175 973,321 4,542,267

รวมหนีสิ้น 231,666,504 185,797,555 156,783,780 126,414,778 79,640,159 75,872,359

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21
    ทุนจดทะเบียน 259,250,000 85,000,000 85,000,000 259,250,000 85,000,000 85,000,000

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 170,048,386 85,000,000 85,000,000 170,048,386 85,000,000 85,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21, 22 272,705,895 18,352,106 18,352,106 272,705,895 18,352,106 18,352,106
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 22 721,758       -       - 721,758       -       -
กาํไรสะสม
       จดัสรรแลว้
          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 9,500,000 8,500,000 8,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 76,331,350 71,207,280 59,006,521 32,911,458 28,310,084 31,083,861
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 529,307,389 183,059,386 170,858,627 485,887,497 140,162,190 142,935,967

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 331,324 1,101 673       -       -       -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 529,638,713 183,060,487 170,859,300 485,887,497 140,162,190 142,935,967

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 761,305,217 368,858,042 327,643,080 612,302,275 219,802,349 218,808,326

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 5

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 210,886,479     242,257,935    73,960,743 79,146,234

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 136,964,707     97,291,157      129,799,511 93,138,946

ดอกเบ้ียรับ 6,725,691         2,466,653        3,545,596         551,808            

รายไดอ่ื้น 25 4,877,036         12,835,958      7,504,758         8,419,274         

รวมรายได้ 359,453,913 354,851,703 214,810,608 181,256,262

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 5 242,060,621     235,488,173    128,538,565 109,264,461

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5, 26 42,210,463       32,866,669      31,545,733 27,388,675

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 27 35,970,349       42,699,481      21,960,452 25,072,848

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 28 8,465,375         10,145,158      5,274,547 6,391,465

ตน้ทุนทางการเงิน 1,645,740         2,396,495        691,395            883,336            

รวมค่าใช้จ่าย 330,352,548 323,595,976 188,010,692 169,000,785

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 29,101,365 31,255,727 26,799,916 12,255,477

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (8,655,523)        (6,304,540)      (6,907,404)        (2,279,254)        
กําไรสําหรับปี 20,445,842 24,951,187 19,892,512 9,976,223

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

   ผลประโยชนพ์นกังาน 20 -2,051,360         - -1,926,423           -
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16, 30 410,272         - 385,285           -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี

- สุทธิจากภาษี -1,641,088         - -1,541,138           -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 18,804,754 24,951,187 18,351,374 9,976,223

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 31 20,515,158 24,950,759 19,892,512 9,976,223
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (69,316)             428                           -          -

กําไรสําหรับปี 20,445,842 24,951,187 19,892,512 9,976,223

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,874,070 24,950,759 18,351,374 9,976,223

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -69,316 428          -          -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 18,804,754 24,951,187 18,351,374 9,976,223

กําไรต่อหุ้น 31
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.16 0.29 0.16 0.12

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.16 0.29 0.15 0.12

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

  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 มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555

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

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3          -       -       - 18,874,800 18,874,800         - 18,874,800
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 ปรับปรุงไหม่ 85,000,000 18,352,106 8,500,000 59,006,521 170,858,627 673 170,859,300

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 32          -       -       - -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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไรหรือขาดทุน          -       -       - 24,950,759 24,950,759 428 24,951,187
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น          -       -       -         -         -         -         -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี          -       -       - 24,950,759 24,950,759 428 24,951,187
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 85,000,000 18,352,106 8,500,000 71,207,280 183,059,386 1,101 183,060,487

กาํไรสะสม
งบการเงินรวม 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ใบสาํคญัแสดง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานในปีก่อน 85,000,000 18,352,106     - 8,500,000 55,590,151 167,442,257 1,101 167,443,358
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3    -     -     -      - 15,617,129 15,617,129    - 15,617,129
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ 85,000,000 18,352,106     - 8,500,000 71,207,280 183,059,386 1,101 183,060,487

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เพิ่มหุ้นสามญั 21 85,000,000 254,189,451     -      -    - 339,189,451    - 339,189,451
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22    -     - 740,938              -    - 740,938    - 740,938
   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 21, 22 48,386           164,338         (19,180)               -    - 193,544    - 193,544
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 32    -     -     -      - -12,750,000 -12,750,000    - -12,750,000
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 85,048,386 254,353,789 721,758      - -12,750,000 327,373,933    - 327,373,933
   การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุม
      ไม่เปลี่ยนแปลง    -     -     -      -    -    - 399,539 399,539
   รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย    -     -     -      -    -    - 399,539 399,539

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 85,048,386 254,353,789 721,758              - -12,750,000 327,373,933 399,539 327,773,472
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไรหรือขาดทุน    -     -     -      - 20,515,158 20,515,158 -69,316 20,445,842
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น    -     -     -      - -1,641,088 -1,641,088    - -1,641,088
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี    -     -     -      - 18,874,070 18,874,070 -69,316 18,804,754
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23    -     -     - 1,000,000 -1,000,000    -    -    -
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 170,048,386 272,705,895 721,758 9,500,000 76,331,350 529,307,389 331,324 529,638,713

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงนิรวม 

บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในปีก่อน 85,000,000 18,352,106 8,500,000 24,418,891 136,270,997
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3           -           -           - 6,664,970 6,664,970
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่ 85,000,000 18,352,106 8,500,000 31,083,861 142,935,967

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32           -           -           - -12,750,000 -12,750,000
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น           -           -           - -12,750,000 -12,750,000

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น           -           -           - -12,750,000 -12,750,000

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไรหรือขาดทุน           -           -           - 9,976,223 9,976,223
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น           -           -           -           -           -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี           -           -           - 9,976,223 9,976,223
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 85,000,000 18,352,106 8,500,000 28,310,084 140,162,190

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบสาํคญัแสดง
ที่ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานในปีก่อน 85,000,000 18,352,106         - 8,500,000 22,688,543 134,540,649

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3         -         -         -         - 5,621,541 5,621,541
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ 85,000,000 18,352,106         - 8,500,000 28,310,084 140,162,190

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เพิม่หุ้นสามญั 21 85,000,000 254,189,451         -     -          - 339,189,451
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22         -         - 740,938     -          - 740,938
   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 21, 22 48,386               164,338             -19,180     -          - 193,544             
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 32         -         -         -     - -12,750,000 -12,750,000
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 85,048,386 254,353,789 721,758     - -12,750,000 327,373,933

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 85,048,386 254,353,789 721,758     - -12,750,000 327,373,933

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไรหรือขาดทุน         -         -         -     - 19,892,512 19,892,512
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น         -         -         -     - -1,541,138 -1,541,138
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี         -         -         -     - 18,351,374 18,351,374

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23         -         -         - 1,000,000 -1,000,000          -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 170,048,386 272,705,895 721,758 9,500,000 32,911,458 485,887,497

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 20,445,842   24,951,187   19,892,512 9,976,223
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 2,141,785     1,892,614     1,233,362      934,950        
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 31,635,347   28,619,213   9,963,859      8,127,310     
ดอกเบ้ียรับ (6,725,691)    (2,466,653)    (3,545,596)    (551,808)       
ตน้ทุนทางการเงิน 1,645,740     2,396,495     691,395         883,336        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 707,110        1,278,949           - 20,878          
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (6,985,822)    (11,427,121)  (2,096,824)    (1,684,715)    
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (5,074)           216,316              - 160,274        
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน       - 918,143              -       -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 880,868        2,141,490     723,450         2,014,194     
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 740,938              - 740,938               -
ภาษีเงินได้ 8,655,523     6,304,540     6,907,404      2,279,254     

53,136,566 54,825,173 34,510,500 22,159,896
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (42,684,756)  (18,552,004)  (55,746,457)  7,400,637     
รายไดค้า้งรับ (5,418,150)    1,528,032     (6,242,375)    2,628,464     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,177,444)    1,257,283     (13,191,795)  (4,268,088)    
สินคา้คงเหลือ (17,787,441)  (13,351,339)  (1,846,571)    (2,151,738)    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,225,268     (18,815,315)  11,103,694    (18,440,439)  
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 2,535,695     (35,695)               -       -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (735,997)       (1,843,400)    (619,863)       (1,674,015)    
เจา้หน้ีการคา้ 37,464,548   44,532,490   37,399,458    10,672,749   
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,017,704     4,017,232     3,968,953      3,609,616     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 765,850        (6,246,464)    (1,583,671)    (2,589,797)    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,214,981     (8,958,022)    4,302,782      (1,991,248)    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน      - (6,481,191)          - (6,481,191)    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 74,988          439,365              - 95,325          
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 45,631,812 32,316,145 12,054,655 8,970,171
จ่ายภาษีเงินได้ -7,864,109 -7,378,405 -5,609,186 -4,876,281
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 37,767,703 24,937,740 6,445,469 4,093,890

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 6,725,691 2,466,653 3,545,596 551,808

เงินลงทุนชัว่คราว -20,320,000       - -20,000,000       -
จ่ายเงินประกนัการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี (14,000,000)        -       -       -

ซ้ืออุปกรณ์ (2,010,690)    (4,779,974)    (1,934,528)    (4,317,305)    

ขายอุปกรณ์ 1,854,159     520,014        1,815,166      323,600        

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (30,158,359)  (33,958,914)  (14,685,578)  (11,172,911)  

เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย       -       - (1,350,000)    (250,000)       

เงินรับสุทธิจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย       -       -       - 1,000,000     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -57,909,199 -35,752,221 -32,609,344 -13,864,808

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (1,456,172)    (2,086,112)    (576,414)       (643,304)       

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (12,750,000)  (12,750,000)  (12,750,000)  (12,750,000)  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (1,357,110)    8,026,013     (1,275,882)    1,275,882     

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,604,010)    (5,023,223)          -       -

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 340,000,000       - 340,000,000        -

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้น (810,549)             - (810,549)             -

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 193,544              - 193,544               -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 319,215,703 -11,833,322 324,780,699 -12,117,422

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 299,074,207 -22,647,803 298,616,824 -21,888,340

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,798,586 29,446,389 4,567,933      26,456,273   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 305,872,793 6,798,586 303,184,757 4,567,933

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ืออุปกรณ์ 399,539              -       -       -

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุ  สารบญั 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  เงินลงทุนชัว่คราว 
8  ลูกหน้ีการคา้ 
9  สินคา้คงเหลือ  
10  เงินประกนัการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 
11  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
12  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
13  เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
14  อุปกรณ์ 
15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18  เจา้หน้ีการคา้ 
19  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
20  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
21  ทุนเรือนหุน้ 
22  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
23  สาํรองตามกฎหมาย 
24  ส่วนงานดาํเนินงาน 
25  รายไดอ่ื้น 
26  ค่าใชจ่้ายในการขาย 
27  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
28  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
29  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
30  ภาษีเงินได ้
31  กาํไรต่อหุน้ 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุ  สารบญั 
   
32  เงินปันผล 
33  เคร่ืองมือทางการเงิน 
34  ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
35  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
36  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
37  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย   
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปี ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 83.76) ซ่ึงเป็นนิติบุคคล
ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูน้าํเขา้ ผลิต และจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพข์องในประเทศและต่างประเทศ         
ผลิตรายการโทรทศัน์ และให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือดิจิตอล การบริหารลิขสิทธ์ิ และให้บริการดา้น
การศึกษา รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
  
  ประเทศ   

   ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดตั้ง  บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
    2556  2555 

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

และให้บริการโฆษณา
ผา่นส่ือโทรทศัน ์

ประเทศไทย  99.99  99.99 

บริษทั ไนน ์บี ไบรท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นการศึกษา ประเทศไทย  59.99  - 
       
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 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน             

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 
 

(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดงัต่อไปน้ี 
 
- มูลค่าปัจจุบนัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
- มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้
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(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน            
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ต)   และ 16 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานท่ี

กาํหนดไว ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 การวดัมูลค่าของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

(ก) ภาพรวม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 
ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี  

 
 การบญัชีภาษีเงินได ้
 การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 การนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 
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รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) 
ถึง 3 (ง) สาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 
(ข)  การบญัชีภาษเีงินได้ 

  
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ระบุให้กิจการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษี                  
เงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการ
ไดรั้บคืนหรือตอ้งจ่ายในอนาคตตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ต)   
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  
เป็นตน้ไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  1 มกราคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  1 มกราคม 

งบแสดงฐานะการเงิน 2556  2555  2555  2556  2555  2555 

 (พันบาท) 

       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน  15,406 15,617 18,875 5,907 5,621 6,665 
กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน 15,406 15,617 18,875 5,907 5,621 6,665 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพิ่มข้ึน 15,406 15,617 18,875 5,907 5,621 6,665 

   
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 2555 2556 2555 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (621) (3,258) (99) (1,044) 
กาํไรสาํหรับปีลดลง (621) (3,258) (99) (1,044) 

กาํไรต่อหุน้ลดลง     
- กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.005) (0.038) (0.001) (0.012) 
- กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.005) (0.038) (0.001) (0.012) 
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(ค) การบญัชีเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ               
ท่ีใชใ้นการรายงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบ
กิจการ  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) กาํหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและ
แปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการ
แปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)  ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 
2552)  ไดใ้ห้คาํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศ คือ เงินตราสกุลอ่ืนนอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการ 
 

ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั 
 

(ง)  การนําเสนอข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงาน
ดาํเนินงาน  นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้น
อธิบายในย่อหน้าถัดไป  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีได้
รายงานต่อผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดงักล่าว ท่ีผ่านมากลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงาน
ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงาน 

 

การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานน้ีมีผลกระทบต่อการนาํเสนอขอ้มูลส่วนงาน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 24) ซ่ึงส่วนงานใหม่มีดงัน้ี ส่วนงานส่ือส่ิงพิมพ ์ส่วนงานส่ือโทรทศันแ์ละส่วนงานอ่ืนๆ  
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4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า                 
“กลุ่มบริษทั”)  
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม            
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้ น เพื่อได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษทั        
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไว ้           
ในสัญญาและได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดําเนินงาน              
งบการเงินรวมไดร้วมสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย แต่ละรายการของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะ 
สดัส่วนของกลุ่มบริษทัซ่ึงรวมกบัรายการท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยใชเ้กณฑร์วมแต่ละบรรทดัของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง 
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การสูญเสียอาํนาจควบคุม  
 

เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให ้        
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (บาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน   
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

 (ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชาํระหน้ี          
ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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 (จ) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการ               
ปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

 
(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธี
ราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวมใชว้ิธีรวมตามสดัส่วน    

 
(ช) อุปกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
อุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน           
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ 
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ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนั บนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุน  
ของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน
ในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน       
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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 (ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจาํหน่าย   
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์     
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 ปี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือ  พิจารณาจากจาํนวนเงินตดัจาํหน่ายท่ีสูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรง

ภายในระยะเวลาสามและห้าปี และการคาํนวณตามจาํนวนเล่ม
ของหนงัสือท่ีพิมพแ์ละจาํหน่ายไดภ้ายใตส้ญัญาลิขสิทธ์ินั้น ๆ 

 
วธีิการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่    
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา
เดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด  
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า   ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์   
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
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัร
รัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบั
สกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 
 
การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้
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หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้ นหรือผลประโยชน์อื่น 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังาน
ไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
โครงการให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่พนกังานของกลุ่มบริษทัอนุญาตให้กรรมการและพนกังานมีสิทธิซ้ือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด จาํนวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิสุทธิจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการใช้สิทธิ จะถูกรับรู้ใน       
ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้แลว้ 

 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพ่ิมข้ึน             
ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
จะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไข
การไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน 

 
(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน      
อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่าย
ไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต          
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั   
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
(ฑ) ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามญั 
 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน 
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(ฒ) รายได้ 
 

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

 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่าย ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และ
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

(ด) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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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 

 
(ต) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได ้ 
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจํานวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก                     
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการ
ท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการ              
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์               
ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได ้            
คา้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ              
ตามกฎหมายที่จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพ่ือเสียภาษี                     
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ถ) กาํไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณ
โดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก              
ท่ีออกจาํหน่ายระหว่างปี กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุง
ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั
ปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
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(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
 ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปัน
ส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษทั       
หากกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ                     
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใต ้      
การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยสําคญัเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกันน้ี              
อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 
 
ช่ือกจิการ 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
/สัญชาต ิ

  
               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั         
(มหาชน)  

ไทย เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุ้นบริษทัร้อยละ 83.76 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ  99.99 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไนน ์บี ไบรท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 59.99 และ
มีกรรมการร่วมกนั   

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั 

ไทย เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
49.99  และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
 จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้น ร้อยละ  71 .30  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  และ  
มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
/สัญชาต ิ

  
               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  
 

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99  และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 90.00 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 84.50  และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไทย เป็นมหาวิทยาลัยท่ีบริษทั เนชั่น ยู จํากัด รับโอน
ใบอนุญาต 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วิส จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 45.00 และ  
มีกรรมการร่วมกนั 

เอก็มอนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง 
   เอ/เอส 

เดนมาร์ค เป็นผู ้ถือหุ้นของบริษัท  เนชั่น  เอ็กมอนท์เอ็ดดู  
เทนเมนท ์จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 49.00 

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท)  
บริษทัใหญ่     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 3,455 9,788 2,620 6,112 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 16,148 16,833 12,679 14,705 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5,357 7,033 4,830 6,118 
     
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ - - 30,730 2 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื - - 210 214 
รายไดอ่ื้น - - 958 1,157 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 62,495 75,095 1,640 2,667 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,327 2,144 6,652 4,289 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื 3,355 2,077 - - 
รายไดอ่ื้น 2,091 2,051 4,182 4,101 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,977 2,960 2,215 2,020 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 9,246 6,072 9,211 5,700 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 117,791 115,254 51,566 50,089 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 6,203 7,147 3,057 3,891 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีการค้า  - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,210 2,581 1,210 2,407 
     
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั -  - 26,089 - 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 78,405 63,918 1,652 855 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 20,638 125 20,631 122 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 1,846 34 1,843 34 
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่      
   เซอร์วิส จาํกดั 213 268 213 268 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 264 208 264 208 
อ่ืน ๆ 387 261 357 260 
 102,963 67,395 52,259 4,154 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67) (67) (67) (67) 
 ค่าเผือ่สินคา้รับคืน -  - - - 
สุทธิ 102,896 67,328 52,192 4,087 

     
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี - - - - 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ลูกหน้ีอ่ืน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 599 1,016 485 842 
     
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  - - 1,958 3,376 
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั - - 14,000 5 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 13,279 13,665 26,239 27,246 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
มหาวิทยาลยัเนชัน่ 1,942 - 1,942 - 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 332 412 331 412 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 156 163 156 163 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 132 125 132 125 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 50 44 49 44 
อ่ืน ๆ 183 71 183 71 
 16,673 15,496 45,475 32,284 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 16,673 15,496 45,475 32,284 

     
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  - -  - - 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   ทีเ่กีย่วข้องกนั 2556  2555 2556  2555  2556  2555 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 6.84  6.15-6.40 - -  3,000 3,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 3,000 3,000 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ลดลง - - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม - - 3,000 3,000 

 
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 23,388 17,001 11,381 9,136 
     
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั - - 28,778 - 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 92 80 184 92 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 108,983 78,052 21,775 17,674 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 5,425 4,678 3,490 3,757 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 7,727 1,912 7,727 1,912 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 809 1,108 806 1,033 
อ่ืน ๆ 51 100 34 16 
รวม 146,475 102,931 74,175 33,620 

 
 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 10,850 5,972 9,571 5,074 
     
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  - - 23 38 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 1,445 1,574 1,579 1,413 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) - 1,453 - 1,394 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 1,309 22 1,309 22 
อ่ืน ๆ 176 742 81 653 
รวม 13,780 9,763 12,563 8,594 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 66 - 60 - 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 1,263 1,614 160 491 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั - 57 - 57 
รวม 1,329 1,671 220 548 

 
สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 
ในปี 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั”)  
จาํนวน 3 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย MLR 
เฉล่ียของธนาคารในประเทศส่ีแห่ง 

 
6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 196 303 160 167 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,205 1,284 1,191 213 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 38,326 4,970 35,834 4,188 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 266,146 242 266,000 - 
รวม 305,873 6,799 303,185 4,568 

   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกลุ
เงินบาท 



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

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

     
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 20,320 - 20,000 - 

 
เงินลงทุนชัว่คราวทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นสกลุเงินบาท 

 
8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 102,963 67,395  52,259 4,154 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  72,957 65,654  47,406 39,542 
รวม  175,920 133,049  99,665 43,696 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (3,789) (3,118)  (613) (613) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน  (9,783) (9,560)  (2,468) (2,245) 
สุทธิ  162,348 120,371  96,584 40,838 

       
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  707 1,279  - 21 



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

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 35,533  21,515 31,435 2,958 
เกินกาํหนดชาํระ :      
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน 16,305  39,382 10,808 682 
   6 - 12 เดือน 38,483  6,002 9,911 453 
   มากกวา่ 12  เดือน 12,642  496 105 61 

 102,963  67,395 52,259 4,154 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67)  (67) (67) (67) 
 ค่าเผือ่สินคา้รับคืน -  - - - 
 102,896  67,328 52,192 4,087 

บุคคลหรือกจิการอืน่ ๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 37,510  55,066 29,303 31,273 
เกินกาํหนดชาํระ :      
   นอ้ยกวา่ 6 เดือน 30,730  9,044 14,513 8,066 
   6 - 12 เดือน 3,329  758 3,346 20 
   มากกวา่ 12  เดือน 1,388  786 244 183 
 72,957  65,654 47,406 39,542 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,722)  (3,051) (546) (546) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (9,783)  (9,560) (2,468) (2,245) 
 59,452  53,043 44,392 36,751 

      
สุทธิ 162,348  120,371 96,584 40,838 

 
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 90 วนั 
 

ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกลุเงินบาท 



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

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 185,276 167,572 62,936 61,059 
วตัถุดิบ 289 206 - 31 
 185,565 167,778 62,936 61,090 
หัก ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (41,709) (48,695) (22,809) (24,906) 
สุทธิ 143,856 119,083 40,127 36,184 

 
10 เงนิประกนัการประมูลใบอนุญาตคลืน่ความถี ่

 
ในเดือนตุลาคม 2556 บริษทัยอ่ย (“บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั”) ไดจ่้ายเงินประกนัการประมูลคล่ืนความถ่ีเพ่ือให้
บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจระดบัชาติในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัวจาํนวน 14 
ลา้นบาท เพื่อเขา้ร่วมการประมูลในเดือนธนัวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดรั้บคืนเงินประกนัดงักล่าว
แลว้เต็มจาํนวนในเดือนมกราคม 2557 
 

11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน 628 900 487 850 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,518 22,761 3,443 16,722 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 5,374 1,243 3,806 1,243 
เงินทดรองจ่ายพนกังาน 257 702 98 586 
อ่ืน ๆ 3,089 2,486 2,834 2,370 
รวม 18,866 28,092 10,668 21,771 



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

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 2556  2555 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,614 26,364 
ซ้ือเงินลงทุน 1,350 250 
จาํหน่าย - (1,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 26,964 25,614 

 
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 
 
 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติใหจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั 
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยเรียกชาํระค่าหุ้น
เต็มมูลค่าของทุนจดทะเบียน บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั”) มีมติให้เรียก
ชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมอีกร้อยละ 75 จากเดิม 0.25 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
2.50 บาท) เป็น 1 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัย่อยดังกล่าว
ได้จดทะเบียนการชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2556 

 
 



บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  สดัส่วนความเป็น           
บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
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 99.99 1,000 250  1,000 250  -  -  1,000  250  - - 
บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้น                     
 การศึกษา 59.99 - 1,000  -  600 -  -  -  600  -  - - 
รวม      26,964 25,614  -  -  26,964  25,614  - - 



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

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 2556  2555 
 (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 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  สดัส่วนความเป็น           
กิจการที่ควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
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 มีดงันี้  
 

 สดัส่วน                   

 ความเป็น  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  หนี้สิน  หนี้สิน  หนี้สิน  รายได ้  ค่าใชจ้่าย  กาํไร 

กิจการที่ควบคุมร่วมกนั เจา้ของ  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  รวม  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  รวม  รวม  รวม  สุทธิ 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

ปี 2556           
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 49.99 132,464 12,340 144,804 99,650 1,171 100,821 82,587 81,971 616 

        

ปี 2555        
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 49.99 113,509 3,961 117,470 82,893 1,223 84,116 99,753 90,650 9,103 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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14 อุปกรณ์ 
 งบการเงนิรวม 
   เคร่ืองตกแต่ง     
   ติดตั้งและ     
 ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองใช ้     
 สินทรัพยท่ี์เช่า  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 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 และ 1 มกราคม 2556 2,146 13,041 60 15,247 
โอน 621 (621) - - 
เพิ่มข้ึน 49 482 1,879 2,410 
จาํหน่าย - - (1,939) (1,939) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 2,816 12,902 - 15,718 
     

ค่าเส่ือมราคา     
ณ วนัท่ี 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 และ 1 มกราคม 2556 1,718 6,837 - 8,555 
โอน 259 (259) - - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 368 1,698 76 2,142 
จาํหน่าย - (14) (76) (90) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 2,345 8,262 - 10,607 
     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 1,191 3,118 232 4,541 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 428 6,204 60 6,692 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 471 4,640 - 5,111 

 



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 2555 1,119  4,073 480 5,672 
เพิ่มข้ึน -  4,317 - 4,317 
ลดลง (823)  - (480) (1,303) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 296  8,390 - 8,686 
เพิ่มข้ึน -  56 1,879 1,935 
ลดลง -  - (1,879) (1,879) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 296  8,446 - 8,742 
      

ค่าเส่ือมราคา      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 748  3,105 248 4,101 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 23  821 91 935 
ลดลง (475)  (5) (339) (819) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 296  3,921 - 4,217 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  1,169 64 1,233 
ลดลง -  - (64) (64) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 296  5,090 - 5,386 
        

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 371  968 232 1,571 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 -  4,469 - 4,469 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 -  3,356 - 3,356 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 5.30 ลา้นบาท และ 3.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั     
(2555: 4.75 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาท ตามลาํดับ)  



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

 งบการเงนิรวม 
 โปรแกรม     
 คอมพิวเตอร์     
 และค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ   
 ซอฟทแ์วร์  หนงัสือ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 1,839 103,245  105,084 
เพิ่มข้ึน - 33,959  33,959 
จาํหน่าย (1,204) -  (1,204) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 635 137,204  137,839 
เพิ่มข้ึน - 30,158  30,158 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 635 167,362  167,997 

     

ค่าตัดจําหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 260 65,843  66,103 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 274 28,345  28,619 
จาํหน่าย (286) -  (286) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 248 94,188  94,436 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 103 31,532  31,635 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 351 125,720  126,071 

     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 1,579 37,402  38,981 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 387 43,016  43,403 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 284 41,642  41,926 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ค่าลิขสิทธ์ิ

หนงัสือ 
ราคาทุน  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 29,765 
เพิ่มข้ึน 11,173 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 40,938 
เพิ่มข้ึน 14,685 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 55,623 

 

ค่าตัดจําหน่าย 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 18,428 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 8,127 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 26,555 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,964 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 36,519 

  
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 11,337 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 14,383 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 19,104 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,406 15,724 5,907 5,728 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (107) - (107) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 15,406 15,617 5,907 5,621 

 
 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิรวม   
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2556  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ลูกหน้ีการคา้ 2,535 179 - 2,714 
สินคา้คงเหลือ 9,739 (1,397) - 8,342 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1 - - 1 
ประมาณการหน้ีสิน 515 214 410 1,139 
ยอดขาดทุนยกไป 2,934 276 - 3,210 
รวม 15,724 (728) 410 15,406 
     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
เจา้หน้ีการคา้ 107 (107) - - 
รวม 107 (107) - - 
     
สุทธิ 15,617 (621) 410 15,406 
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   งบการเงนิรวม   
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2555  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ลูกหน้ีการคา้ 2,899 (364) - 2,535 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44 (44) - - 
สินคา้คงเหลือ 12,024 (2,285) - 9,739 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24 (23) - 1 
ประมาณการหน้ีสิน 1,203 (688) - 515 
ยอดขาดทุนยกไป 2,808 126 - 2,934 
รวม 19,002 (3,278) - 15,724 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
เจา้หน้ีการคา้ 127 (20) - 107 
รวม 127 (20) - 107 

     
สุทธิ 18,875 (3,258) - 15,617 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2556  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2556 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ลูกหน้ีการคา้ 571 45 - 616 
สินคา้คงเหลือ 4,981 (419) - 4,562 
ประมาณการหน้ีสิน 176 168 385 729 
รวม 5,728 (206) 385 5,907 
     

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
เจา้หน้ีการคา้ 107 (107) - - 
รวม 107 (107) - - 
     

สุทธิ 5,621 (99) 385 5,907 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2555  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2555 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ลูกหน้ีการคา้ 564 7 - 571 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 (2) - - 
สินคา้คงเหลือ 5,318 (337) - 4,981 
ประมาณการหน้ีสิน 908 (732) - 176 
รวม 6,792 (1,064) - 5,728 
     

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
เจา้หน้ีการคา้ 127 (20) - 107 
รวม 127 (20) - 107 
     

สุทธิ 6,665 (1,044) - 5,621 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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17 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร     
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 9,773 11,130 - 1,276 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั - 4,604 - - 
รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ระยะส้ัน 9,773 15,734 - 1,276 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ กบัสถาบนั
การเงินในประเทศบางแห่งเป็นจาํนวนรวม 17.03 ลา้นบาท และ 6.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2555: 27.03 ล้านบาท 
และ 6.0 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซ่ึงคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 
ในเดือนกนัยายน 2552 บริษทัยอ่ย (บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) ไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าลบดว้ยอตัรา
ร้อยละตามท่ีกาํหนดในสัญญา เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัและเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยดงักล่าว
จาํนวน 2.54 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ ในปี 2556 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 4.76 ลา้นบาท 
และ 4.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2555: 17.50 ล้านบาท และ 2.90 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกลุเงินบาท 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

  55 

18 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 146,475 102,931  74,175 33,620 
กิจการอ่ืน ๆ  21,659 27,738  20,981 24,137 
รวม  168,134 130,669  95,156 57,757 

 
19 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน  679 665  679  665 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  7,481 2,349  5,472  2,234 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  1,297 1,465  824  963 
รายไดรั้บล่วงหนา้  945 19  912  15 
อ่ืน ๆ  1,084 773  835  542 
รวม  11,486 5,271  8,722  4,419 

 
20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ       
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ       
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  5,694 2,572  3,643 878 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ       
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  1,071 2,452  839 2,254 

       
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่       
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั       
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี  2,051 -  1,926 - 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541  ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดั          
ใหมี้กองทุน 

 
5,694 

 
2,572 

 
3,643 

 
878 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 5,694 2,572 3,643 878 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม    2,572 6,014  878 4,542 
รับเขา้  - 587  - 563 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  - (6,481)  - (6,481) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  1,071 2,452  839 2,254 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั       
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน       
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  2,051 -  1,926 - 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์       
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม    5,694 2,572  3,643 878 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 28)  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  881 2,142  724 2,014 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  190 310  115 240 
รวม  1,071 2,452  839 2,254 
 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ  265 157  164 74 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  616 1,985  560 1,940 
ตน้ทุนทางการเงิน  190 310  115 240 
รวม  1,071 2,452  839 2,254 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
รวมในกาํไรสะสม      
ณ 1 มกราคม   - - - - 
รับรู้ระหวา่งปี  2,051 - 1,926 - 
ณ 31 ธันวาคม  2,051 - 1,926 - 

 
ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย         
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  4.1 4.7  4.1 4.7 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0 4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 
 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 
21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2556  2555 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
-  หุน้สามญั 1  85,000 85,000 85,000 85,000 
ออกหุน้ใหม่ 1  174,250 174,250 - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามัญ 1  259,250 259,250 85,000 85,000 
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 มูลค่าหุน้  2556 2555 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
-  หุน้สามญั 1  85,000 85,000 85,000 85,000 
ออกหุน้ใหม่ 1  85,000 85,000 - - 
ออกหุน้ใหต้ามสิทธิ 1  48 48 - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามัญ 1  170,048 170,048 85,000 85,000 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติในเร่ืองต่างๆ 
ดงัน้ี 
 

ก) ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 
โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 1 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีดงัน้ี 

 

วนัท่ีออก 12 กรกฎาคม 2556 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก (หน่วย) 85,000,000 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนธนัวาคม และเดือน 
 มิถุนายนของแต่ละปี 
ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั (บาท) 4 
อตัราส่วนการใหสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1:1 
 

ข) ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ พนกังาน
ของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 22 

 

ค) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 85 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้            
หุน้ละ 1 บาท) เป็นจาํนวน 259.25 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 259,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
โดยการออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 174,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพ่ิมทุนและ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีกล่าวในขา้งตน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556  
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การออกหุ้นสามัญ 
 
ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ 
ราคาหุน้ละ 4 บาท เป็นจาํนวน 85,000,000 หุน้ (หุน้สามญัจาํนวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น
จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 340 ลา้นบาท ซ่ึงทาํให้ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัเพิ่มข้ึนจาก 85 ลา้นบาท 
(หุน้สามญัจาํนวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น 170 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 170,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเป็นจาํนวน 254.19 ลา้นบาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทุนจาํนวน 0.81 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
11 กรกฎาคม 2556 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัและหรือบริษทัยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเป็นจาํนวนรวม 7,000 หน่วย รวมเป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 28,000 บาท 
ซ่ึงทาํให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวน 21,000 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 
 
เมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2556 มีผูม้าใช้สิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเป็นจาํนวน
รวม 41,386 หน่วย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 165,544 บาท ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวน 124,158 
บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 
 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี        
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกและจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนแสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
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22 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 
 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย (ESOP) จาํนวน 4,250,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  5 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหก้บั  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือ 

บริษทัยอ่ย 
จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย  4,250,000 หน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาในการใชสิ้ทธิ  4 บาท ต่อหุน้สามญั 
ระยะเวลาและสดัส่วนใชสิ้ทธิ  ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ   

แต่ละปี โดยจะใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ในแต่ละปี 
  
 โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทั และ/หรือ

บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
 
 มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัวดัมูลค่าโดยวิธี Black-Schole Model ภายใตข้อ้สมมติฐาน

ทางการเงิน ดงัน้ี 
 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (บาท) 4.74 
ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 4.00 
ความผนัผวนของหุน้ยอ้นหลงั 3 ปี ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 81.75 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 5 ปี 
อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ร้อยละ 2.93 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ3 ปี) ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 3.02 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑส์าํหรับการให้สิทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสิทธิ
โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑใ์นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 0.74 ลา้นบาท และ 0.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม ใบสําคญัแสดงสิทธิและมูลค่ายุติธรรมของใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555 
 จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
 (พันหน่วย / พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   - - - - 
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี 980 887 - - 
ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี (7) (19) - - 
ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี (708) (146) - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   265 722 - - 

 
 

23 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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24 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงาน
การจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั
โดยสรุปมีดงัน้ี  
 

 ส่วนงาน 1    ส่ือส่ิงพิมพ ์
 ส่วนงาน 2    ส่ือโทรทศัน ์
 ส่วนงาน 3    อ่ืน ๆ 
 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 
 สื่อสิ่งพมิพ์  สื่อโทรทศัน์  อืน่ๆ  รวม 

 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 212,354 249,631 51,314 4,330 84,183  85,588  347,851 339,549 
รายไดอ้ื่น 5,875 10,052 2 - 5,726  5,251  11,603 15,303 
รวมรายได ้ 218,229 259,683 51,316 4,330 89,909  90,839  359,454 354,852 
ดอกเบี้ยรับ 4,950 2,191 2 - 1,774  276  6,726 2,467 
ดอกเบี้ยจ่าย 1,185 1,955 230 - 231  441  1,646 2,396 
ค่าเสื่อมราคาและตดัจาํหน่าย 26,402 29,023 5,658 717 1,717  772  33,777 30,512 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 16,282 35,046 2,751 (4,953) 10,068  1,163  29,101 31,256 
สินทรัพยส์่วนงาน 459,986 316,518 174,582 23,248 126,737  29,092  761,305 368,858 
รายจ่ายฝ่ายทุน 702 1,214 682 2,230 1,026  1,336  2,410 4,780 
หนี้สินส่วนงาน 137,591 139,699 49,354 3,004 44,722  43,095  231,667 185,798 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 



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

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รายไดค่้าบริการส่วนกลาง 1,895 1,678 5,974 5,158 
รายไดค่้าบริการอ่ืน ๆ 1,269 2,544 508 1,908 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 328 966 - 74 
อ่ืน ๆ 1,385 7,648 1,023 1,279 
รวม 4,877 12,836 7,505 8,419 

 

26 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคคลากร 17,794 13,605 14,226  10,197 
ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด 16,937 13,228 10,986  12,307 
อ่ืน ๆ 7,479 6,034 6,334  4,885 
รวม 42,210 32,867 31,546  27,389 

 

27 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 15,718 16,043 12,098  12,218 
ค่าใชจ่้ายบริหาร 14,626 22,294 5,856  9,208 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 707 1,279 - 21 
อ่ืน ๆ  4,919 3,083 4,006 3,626 
รวม 35,970 42,699 21,960 25,073 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

  66 

28 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ผู้บริหาร     
เงินเดือนและค่าแรง  6,201 8,140 3,620 5,066 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  354 473 209 296 
อ่ืน ๆ  1,910 1,532 1,446 1,029 
  8,465 10,145 5,275 6,391 

พนักงานอ่ืน     
เงินเดือนและค่าแรง  48,521 40,171 34,488 25,709 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  2,187 1,818 1,373 1,031 
อ่ืน ๆ  8,348 7,453 5,998 5,074 
  59,056 49,442 41,859 31,814 
      
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 20 881 2,142 724 2,014 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 22 741 - 741 - 

     
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน  69,143 61,729 48,599 40,219 

 
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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29 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน       
การรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  (17,787) (13,351) (1,846) (2,152) 
ค่ากระดาษและค่าจา้งพิมพแ์ละค่าขนส่ง  129,855 122,901 79,212 63,434 
ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน  15,703 14,884 4,991 6,194 
ค่าใชจ่้ายบริหาร  33,843 43,251 8,833 13,834 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  26,565 31,740 17,081 18,888 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  24,416 19,262 17,320 17,192 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 28 69,143 61,729 48,599 40,219 
ค่าเส่ือมราคา  2,142 1,893 1,233 935 
ค่าลิขสิทธ์ิ  51,106 49,038 13,993 11,237 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  8 707 1,279 - 21 
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั  (6,986) (11,427) (2,097) (1,685) 
รวมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย      
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ      
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร  328,707 321,199 187,319 168,117 

 



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

 ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั         
สาํหรับปีปัจจุบนั  8,035  3,047  6,808  1,235 
         
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 16        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  621  3,258  99  1,044 
รวมภาษเีงนิได้  8,656  6,305  6,907  2,279 

 
ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
 งบการเงนิรวม 
 2556  2555 
 ก่อนภาษี

เงินได ้
รายได ้

ภาษีเงินได ้
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได ้
 ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
 ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (2,051) 410 (1,641) - - - 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555 
 ก่อนภาษี

เงินได ้
รายได ้

ภาษีเงินได ้
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได ้
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
 ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ 

 ประกนัภยั (1,926) 385 (1,541) - - - 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม 
 2556  2555 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   29,101    31,256 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  5,820  23  7,189 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี   -    (68) 
การลดภาษีเงินได ้- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   -    (489) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,836    (327) 
รวม 30  8,656  20  6,305 

  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   26,800    12,255 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  5,360  23  2,819 
การลดภาษีเงินได ้- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   -    (157) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,547    (383) 
รวม 26  6,907  19  2,279 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร 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  
 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้่ารัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือให้อตัราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สําหรับระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2554 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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31 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั     
   (ขั้นพืน้ฐาน) 20,515 24,951 19,893 9,976 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 85,000 85,000 85,000 85,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย 11 กรกฎาคม 40,520 - 40,520 - 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิ 19 พฤศจิกายน 1 - 1 - 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิ 18 ธนัวาคม 2 - 2 - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก     
   (ขั้นพืน้ฐาน) 125,523 85,000 125,523 85,000 

     

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.16 0.29 0.16 0.12 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

  71 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที่เป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั     
   (ขั้นพืน้ฐาน) 20,515 24,951 19,893 9,976 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
   (ขั้นพื้นฐาน) 125,523 85,000 125,523 85,000 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 3,287 - 3,287 - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก     
   (ปรับลด) 128,810 85,000 128,810 85,000 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.16 0.29 0.15 0.12 

 
32 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12.75               
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2555 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 และกาํไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
12.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2556 
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33 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้  
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ       
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซ่ึงไม่รวม           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย    
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทัมีความเส่ียง
ในอตัราดอกเบ้ียนอ้ย เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืนอ้ยมาก และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีไดรั้บเป็นอตัราตลาด 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนด
อตัราใหม่มีดงัน้ี 
  

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

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2556     
หมุนเวยีน        
   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.38 - 7.43 9,773 - 9,773 
     
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 
 

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

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2555     
หมุนเวยีน        
   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.43 – 7.48 1,276 - 1,276 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ี            
ตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
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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 

 
34 ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้      
ภายในหน่ึงปี   14,407  14,489 3,620 12,188 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 24,949  31,304 - 30,431 
รวม 39,356  45,793 3,620 42,619 

      
ภาระผกูพนัอ่ืน      
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 2,502  1,839 1,759 1,660 
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ก) บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสํานักงานรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทัในประเทศ     

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

 
ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้าํสัญญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง โดยกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ตกลงจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 9 กนัยายน 
2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามลาํดบั 

 
ค) บริษทัไดท้าํสัญญารับสิทธ์ิเพื่อแพร่ภาพรายการกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
 
ง) บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเพื่อรับบริการเก่ียวกบัการส่งสัญญาณโทรทศัน์ข้ึนสู่ดาวเทียมกบับริษทัในประเทศ       

สองแห่ง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

วนัทีท่าํสัญญา ระยะเวลาของสัญญา อายุสัญญา ค่าบริการรวม 
    

3 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2557 3 ปี 0.93 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 ถึง 30 มิถุนายน 2560       6 เดือน  
3 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2557 3 ปี 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 ถึง 30 มิถุนายน 2560       6 เดือน  

 
35 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 เป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 17.05 
ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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36 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี เนื่องจากไม่มี                
ผลบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
และกําหนดให ้ถือปฏิบตั ิกบังบการเง ินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที ่เ ริ่มในหรือหลงัวนัที ่ 1 มกราคม                       
ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
(ปรับปรุง 2555) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ          
ร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ        
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

2557 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบั
รูปแบบของกฎหมายตามสญัญาเช่า 

2557 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช ้    
และถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 
37 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2555 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอ            
งบการเงินปี 2556  
 

 2555 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั    หลงัจดั  ก่อนจดั    หลงัจดั 
 ประเภท  จดัประเภท  ประเภท  ประเภท  จดัประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ       
ตน้ทุนขายสินคา้และ       
   ตน้ทุนการใหบ้ริการ 235,568 (80) 235,488 109,296 (31) 109,265 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 42,930 (231) 42,699 25,282    (209) 25,073 
ตน้ทุนทางการเงิน 2,086 311 2,397 643 240 883 
  -   -  

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีไดแ้สดงรายการดอกเบ้ียจากภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานไวใ้น
ตน้ทุนทางการเงินแทนการจดัประเภทไวใ้นตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการให้บริการและค่าใชจ่้ายในการบริหาร
เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 


