






บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,588          6,799          5,084          4,568          

ลกูหน้ีการคา้ 5 132,938      120,371      40,439        40,838        

รายไดค้า้งรับ 20,275        8,221          13,548        4,057          

ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 15,214        15,496        38,478        32,284        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4        -        - 3,000          3,000          

สินคา้คงเหลือ  129,144      119,083      39,418        36,184        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,859        28,091        20,956        21,771        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 333,018 298,061 160,923 142,702

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6        -        - 25,614 25,614

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 7        -        - 25,046 25,046

อุปกรณ์ 8 6,238 6,692 4,248 4,470

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 41,822 43,403 13,904 14,382

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 10 2,536 2,536        -        -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 11 15,322 15,617        6,073 5,621          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,817 2,549 2,234 1,967

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 68,735 70,797 77,119 77,100

รวมสินทรัพย์ 401,753 368,858 238,042 219,802

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11,116        11,130        1,482 1,276          

เจา้หน้ีการคา้ 12 142,556      130,669      64,332        57,757        

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 9,573          9,763          7,982          8,594          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,280          4,604                     -            -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 25,722        20,039        8,827          6,621          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,836          1,310          1,718                     -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,972          5,271          4,245          4,419          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 205,055 182,786 88,586 78,667

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13 4,891 2,572 3,014 878             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 489 440 95 95               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,380 3,012 3,109 973

รวมหนีสิ้น 210,435 185,798 91,695 79,640

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2556 2555 2556 2555

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

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

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 18,352        18,352        18,352        18,352        

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 8,500          8,500          8,500          8,500          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 79,465        71,207        34,495        28,310        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 191,317 183,059 146,347 140,162

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1 1            -            -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 191,318 183,060 146,347 140,162

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 401,753 368,858 238,042 219,802

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 72,606        66,470        26,468        25,811        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 25,729        24,517        22,638        22,454        

รายไดจ้ากการลงทุน 722             606             52               197             

รายไดอ่ื้น 1,271          1,275          1,761          1,353          

รวมรายได้ 100,328 92,868 50,919 49,815

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 64,450 61,608 27,095 28,858

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4 10,507 6,529 7,478 4,931

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 9,783 10,680 5,663 6,510

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1,684 2,862 916 1,433

ตน้ทุนทางการเงิน 424 478 100 147

รวมค่าใช้จ่าย 86,848 82,157 41,252 41,879

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 13,480 10,711 9,667 7,936

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,581) (2,853) (1,941) (2,001)
กาํไรสําหรับงวด 9,899 7,858 7,726 5,935

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชนพ์นกังาน 13 (2,051)          - (1,926)          -

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11 410          - 385          -

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,258 7,858 6,185 5,935 

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 15 9,899          7,858 7,726          5,935

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม          -          -          -          -
กาํไรสําหรับงวด 9,899 7,858 7,726 5,935

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8,258          7,858          6,185 5,935
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม          -          -          -          -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,258 7,858 6,185 5,935

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 15 0.12 0.09 0.09 0.07 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน 85,000        18,352      8,500        40,131       151,983        1              151,984       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -              -            -            18,875       18,875          -           18,875         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่ 85,000        18,352      8,500        59,006       170,858        1              170,859       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -              -            -            7,858         7,858            -           7,858           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 85,000        18,352      8,500        66,864       178,716        1              178,717       

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานในงวดก่อน 85,000        18,352      8,500        55,590       167,442        1              167,443       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -              -            -            15,617       15,617          -           15,617         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ 85,000        18,352      8,500        71,207       183,059        1              183,060       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -              -            -            9,899         9,899            -           9,899           
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -              -            -            (1,641)        (1,641)          -           (1,641)         
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -            -            8,258         8,258            -           8,258           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 85,000        18,352      8,500        79,465       191,317        1              191,318       

(พันบาท)

กาํไรสะสม
งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน 85,000          18,352          8,500            24,419          136,271        

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                -                6,665            6,665            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่ 85,000          18,352          8,500            31,084          142,936        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                -                -                5,935            5,935            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 85,000          18,352          8,500            37,019          148,871        

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 -                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานในงวดก่อน 85,000          18,352          8,500            22,689          134,541        

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                -                5,621            5,621            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ 85,000          18,352          8,500            28,310          140,162        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -                -                -                7,726            7,726            
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                (1,541)           (1,541)           
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                6,185            6,185            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 85,000          18,352          8,500            34,495          146,347        

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 9,899            7,858            7,726            5,935            
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 499               427               267               188               
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,899            7,018            2,888            1,598            
รายไดจ้ากการลงทุน (722)              (606)              (52)                (197)              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 268               788               210               714               
ตน้ทุนทางการเงิน 424               478               100               147               
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 491               218                          - 7                   
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) (1,419)           (985)              188               800               
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์            - 33                            - 343               
ภาษีเงินได้ 3,581            2,853            1,941            2,001            

20,920 18,082 13,268 11,536
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (13,058)         (15,202)         399               (3,354)           
รายไดค้า้งรับ (12,054)         (1,422)           (9,491)           (323)              
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 282               (1,013)           (6,194)           (1,178)           
สินคา้คงเหลือ (8,642)           (4,078)           (3,422)           (1,423)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 232               (2,099)           815               (1,670)           
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้            - (4)                             -            -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (268)              (5)                  (267)                         -
เจา้หน้ีการคา้ 11,887          16,491          6,575            4,561            
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (190)              (874)              (612)              (1,001)           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,683            2,807            2,206            1,428            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,701            (1,319)           (174)              (1,641)           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 49                            -            -            -
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,542            11,364          3,103            6,935            
จ่ายภาษีเงินได้ (350)              (243)              (290)              (243)              
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 8,192 11,121 2,813 6,692

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 722               606               52                 197               

ซ้ืออุปกรณ์ (45)                (2,523)           (45)                (2,403)           

ขายอุปกรณ์ -                425               -                5                   

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,318)           (6,196)           (2,410)           (548)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (5,641) (7,688) (2,403) (2,749)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (424) (478) (100) (147)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (14) 3,843 206 -                

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,324) (1,216) -                -                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (1,762) 2,149 106 (147)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 789 5,582 516 3,796

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,799 29,446 4,568 26,456

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 มีนาคม 7,588 35,028 5,084 30,252

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบญั    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
8 อุปกรณ์ 
9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
10 เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12 เจา้หน้ีการคา้ 
13 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
14 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
15 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
16 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 
 

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 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ-78.46) ซ่ึงเป็น        
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูน้าํเขา้ ผลิต และจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพข์องในประเทศและต่างประเทศ                
ผลิตรายการโทรทศัน์ และใหบ้ริการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ ส่ือดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธ์ิ รายละเอียดของ
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555  มีดงัน้ี 
 
  ประเทศที ่  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั้ง บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ผลิตรายการ ประเทศไทย 99.99 99.99 
 โทรทศันแ์ละ    
 ใหบ้ริการโฆษณา    
 ผา่นส่ือโทรทศัน ์    
กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์ 
   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

ส่ิงพิมพ ์ ประเทศไทย 49.99 49.99 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล  
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง          
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
  
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555           
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูล                   
ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1  มกราคม 255 6 ดงัต่อไปน้ี   
 

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

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556                      
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลน้ี                        
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 18  
 

นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 นโยบายการบญัชี
และวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ                
กลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ             
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 
 

การใช้วจิารณญาณ 
 

การใชว้ิจารณญาณสาํหรับการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงินระหวา่งกาลมีดงัต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี       

 
(ก)  ภาพรวม 
 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ และ

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชี
ดงัน้ี  

 

 การบญัชีภาษีเงินได ้
 การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 การนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 

 

 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) 
ถึง 3 (ง)  สาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการ
บญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 
(ข)  การบญัชีภาษเีงินได้ 
  
 การเปลี่ยนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12  ระบุให้กิจการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน   
 
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือคาํนวณภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี  เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก  การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว
ในอนาคตอนัใกล ้   

 

 การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ี
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี    
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี
เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 

 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชป้ระโยชนจ์ริง  

 

 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 
เป็นตน้ไป ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 
2556 

 31 ธนัวาคม 
2555 

 1 มกราคม 
2555 

 31 มีนาคม 
2556 

 31 ธนัวาคม 
2555 

 1 มกราคม 
2555 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน  15,322 15,617  18,875 6,073 5,621  6,665 
กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน 15,322 15,617  18,875 6,073 5,621  6,665 
ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 15,322 15,617  18,875 6,073 5,621  6,665 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 

 
2556 

 
 

2555 
  

2556 
 

 
2555 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพ่ิมข้ึน)/ลดลง (705)  (758)  67  94 

กาํไรสาํหรับงวดเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) (705)  (758)  67  94 

กาํไรต่อหุน้ เพิม่ข้ึน/(ลดลง)     
- กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.008) (0.009) 0.0008 0.001 
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(ค) การบญัชีเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ีใชใ้นการรายงาน 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับท่ี 21 กําหนดให้กิจการระบุสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุล
ต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21 ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ไดใ้หค้าํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศ คือ เงินตราสกุลอ่ืน
นอกเหนือจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 
ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั  
 

(ง) การนําเสนอข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงาน
ดาํเนินงาน  นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้นอธิบาย
ในยอ่หนา้ถดัไป  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีได้
รายงานต่อผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงานและเพื่อจดัสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดงักล่าว ท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงาน
ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงาน 
 
การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานน้ีมีผลกระทบต่อการนาํเสนอขอ้มูลส่วนงาน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 14) ซ่ึงส่วนงานใหม่มีดงัน้ี ส่วนงานส่ือส่ิงพิมพ ์และส่วนงานอ่ืนๆ 
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4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั         
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกจิการ 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง    
/สัญชาต ิ

  
               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั         
(มหาชน)  

ไทย เ ป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ  78.46  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัท ถือ หุ้น ร้อยละ  99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั  ไทย เ ป็นบริษัทย่อย  บริษัทถือหุ้นร้อยละ  99 .99   
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั 

ไทย เ ป็นกิจการ ท่ีควบคุมร่วมกัน  บริษัทถือหุ้น   
ร้อยละ 49.99  และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
   จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ  60.79  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ  99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ  99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ  99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง    
/สัญชาต ิ

  
               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  
 

ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ  99.99  
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ไทย เ ป็นบ ริษัท ท่ีบ ริษัทใหญ่ ถือ หุ้น ร้อยละ  90   
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ  84.50  
และมีกรรมการร่วมกนั 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไทย เป็นมหาวิทยาลยัท่ีบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั รับโอน
ใบอนุญาต 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วิส จาํกดั 

ไทย เ ป็นบ ริษัท ท่ีบ ริษัทใหญ่ ถือ หุ้น ร้อยละ  45   
และมีกรรมการร่วมกนั 

เอก็มอนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง 
   เอ/เอส 

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

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไป 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
รายไดอ่ื้น ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,027 3,171 674 1,338 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,286 4,426 3,692 3,871 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,602 1,997 1,453 1,668 
     
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ - - 6 - 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื - - 52 54 
รายไดอ่ื้น - - 239 352 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 18,624  17,532 11 286 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,376 116 4,752 233 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื 722  463 1,443 926 
รายไดอ่ื้น 509  581 1,018 1,163 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 784  795 597 659 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,715 2,604 1,715 2,336 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 34,741 26,636 13,711 12,538 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,863 1,406 1,091 647 
 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555  มีดงัน้ี  
 
ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 968 2,581 968 2,407 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 71,932 63,918 842 855 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่      
   เซอร์วิส จาํกดั 399 268 399 268 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 51 208 51 208 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 66 34 66 34 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 472 125 468 122 
อ่ืน ๆ 145 261 146 260 
 74,033 67,395 2,940 4,154 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67) (67) (67) (67) 
สุทธิ 73,966 67,328 2,873 4,087 

     
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ     
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม - - - - 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอ่ืน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 836 1,016 823 842 
     
บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  - - 3,379 3,376 
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั - - 5,945 5 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 14,098 13,665 28,089 27,246 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 122 412 122 412 
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 47 44 10 44 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 6 163 6 163 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 30 125 30 125 
อ่ืน ๆ 75 71 74 71 
 15,214 15,496 38,478 32,284 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 15,214 15,496 38,478 32,284 

      
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ      
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม - - - - 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
      ทีเ่กีย่วข้องกนั อตัราดอกเบีย้ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555 2556  2555  2556  2555 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย           
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 7.0  6.15 - 6.40 -  -  3,000  3,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 18,932 17,001 10,471 9,136 
     

บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั - - 2,713 - 
     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 2,560 80 5,092 92 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 91,490 78,052 18,563 17,674 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 4,438 4,678 3,900 3,757 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      

   จาํกดั (มหาชน) 3,564 1,912 3,564 1,912 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 1,265 1,108 1,228 1,033 

อ่ืน ๆ 319 100 332 16 

รวม 122,568 102,931 45,863 33,620 

 
เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,520 5,972 5,544 5,074 
     

บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  - - 37 38 
     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 855 1,574 336 1,413 
     

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่      
   จาํกดั (มหาชน) 1,583 1,453 1,539 1,394 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั - 22 - 22 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 258 379 252 373 
อ่ืน ๆ 357 363 274 280 
รวม 9,573 9,763 7,982 8,594 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 372 - 372 - 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 4,458 1,614 808 491 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 1,228 57 879 57 
รวม 6,058 1,671 2,059 548 
 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 

ในปี 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั) 
จาํนวน 3 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของธนาคาร       
ในประเทศส่ีแห่ง 
 

5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 74,033 67,395 2,940 4,154 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  71,857 65,654 40,141 39,542 
รวม  145,890 133,049 43,081 43,696 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (3,609) (3,118) (613) (613) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน  (9,343) (9,560) (2,029) (2,245) 
สุทธิ  132,938 120,371 40,439 40,838 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ      
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  491 218 - 7 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 21,294 21,515 1,960 2,958 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 18,439 39,382 251 682 
6 - 12 เดือน 33,137 6,002 361 453 
มากกวา่ 12  เดือน 1,163 496 368 61 

 74,033 67,395 2,940 4,154 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (67) (67) (67) (67) 
  ค่าเผือ่สินคา้รับคืน - - - - 
 73,966 67,328 2,873 4,087 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการอืน่ ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 54,665 55,066 36,322 31,273 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 14,684 9,044 3,602 8,066 
6 - 12 เดือน 1,401 758 14 20 
มากกวา่ 12  เดือน 1,107 786 203 183 

 71,857 65,654 40,141 39,542 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,542) (3,051) (546) (546) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (9,343) (9,560) (2,029) (2,245) 
 58,972 53,043 37,566 36,751 
     

สุทธิ 132,938 120,371 40,439 40,838 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง  90 วนั  

 
6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,614 26,364 
ซ้ือเงินลงทุน - - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม  25,614 26,364 



บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงันี้ 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สดัส่วนความเป็น        เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  31 31 31  31 31  31  31  31  31  31  31  31 
  มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  มีนาคม 
  2556 2555 2556  2555 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อย     
บริษทั เนชัน่              
   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั สิ่งพิมพ ์ 99.99 99.99 41,250 41,250 25,364 25,364 - - 25,364 25,364 - - 
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ผลิตรายการโทรทศัน ์             
 และใหบ้ริการโฆษณา             
 ผา่นสื่อโทรทศัน ์ 99.99 99.99 250 250 250 250 - - 250 250 - - 
รวม    25,614 25,614 - - 25,614 25,614 - - 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,046 25,046 
ซ้ือเงินลงทุน - - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม  25,046 25,046 



บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงันี้ 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สดัส่วนความเป็น          เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

กิจการที่ควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 
  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  มีนาคม 
  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

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



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อุปกรณ์ 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้   ออก-ราคาตาม  การโอนเขา้   ออก-ราคาตาม 
 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า - - - 457 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 45 - 2,523 1 
รวม 45 - 2,523 458 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้   ออก-ราคาตาม  การโอนเขา้   ออก-ราคาตาม 
 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า - - - 348 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 45 - 2,403 - 
รวม 45 - 2,403 348 

9 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนรวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 6.3  ลา้นบาท และ 2.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2555: 6.2 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

10 เงนิฝากทีม่ีข้อจํากดัในการใช้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจาํนวน 2.54 ลา้นบาท ไดน้าํไปใช้
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนวงเงินทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,322 15,617 6,073  5,621 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชี  15,322 15,617 6,073 5,621 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

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

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ลูกหน้ีการคา้  2,535 56 - 2,591 
สินคา้คงเหลือ 9,739 (284) - 9,455 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1 - - 1 
ประมาณการหน้ีสิน 515 53 410 978 
ยอดขาดทุนยกไป 2,934 (560) - 2,374 
รวม 15,724 (735) 410 15,399 
     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
เจา้หน้ีการคา้ 107 (30) - 77 
รวม 107 (30) - 77 
     

สุทธิ 15,617 (705) 410 15,322 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่1      ณ วนัที ่31 
 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  มีนาคม 
 2555 ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2555 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ลูกหน้ีการคา้  2,899 (109) - 2,790 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44 (42) - 2 
สินคา้คงเหลือ 12,024 (197) - 11,827 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24 42 - 66 
ประมาณการหน้ีสิน 1,203 158 - 1,361 
ยอดขาดทุนยกไป 2,808 (316) - 2,492 
รวม 19,002 (464) - 18,538 

     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
เจา้หน้ีการคา้ 127 294 - 421 
รวม 127 294 - 421 
     
สุทธิ 18,875 (758) - 18,117 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่1 

มกราคม 
2556  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที ่31 
มีนาคม    

2556 

 )พันบาท(  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ลูกหน้ีการคา้ 571 (43) - 528 
สินคา้คงเหลือ 4,981 38 - 5,019 
ประมาณการหน้ีสิน 176 42 385 603 
รวม 5,728 37 385 6,150 

     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
เจา้หน้ีการคา้ 107 (30) - 77 
รวม 107 (30) - 77 

     
สุทธิ 5,621 67 385 6,073 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่1 

มกราคม 
2555  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที ่31 
มีนาคม    

2555 

  (พันบาท)   

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ลูกหน้ีการคา้ 564 85 - 649 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 - - 2 
สินคา้คงเหลือ 5,318 160 - 5,478 
ประมาณการหน้ีสิน 908 143 - 1,051 
รวม 6,792 388 - 7,180 

 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
เจา้หน้ีการคา้ 127 294 - 421 
รวม 127 294 - 421 

     
สุทธิ 6,665 94 - 6,759 

 
12 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 122,568 102,931 45,863 33,620 
กิจการอ่ืน ๆ  19,988 27,738 18,469 24,137 
รวม  142,556 130,669 64,332 57,757 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4,891 2,572 3,014 878 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 268 200 210 151 

     
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการ     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน     
   ระหวา่งงวด 2,051 - 1,926 - 

 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์     
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,572 6,014 878 4,542 
รับเขา้ (โอนออก) - 588 - 563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 268 200 210 151 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการ     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน     
  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,051 - 1,926 - 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์     
   ณ วนัที ่31 มีนาคม 4,891 6,802 3,014 5,256 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 220  122  181  91 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 48  78  29  60 
รวม 268  200  210  151 
 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 90  59  51  26 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 178  141  159  125 
รวม 268  200  210  151 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รวมในกาํไรสะสม     
ณ 1 มกราคม - - - - 
รับรู้ระหวา่งงวด 2,051 - 1,926 - 
ณ 31 มีนาคม 2,051 - 1,926 - 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย            
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 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 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 

14 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

ส่วนงานทางธุรกจิ ส่ือส่ิงพมิพ์  อืน่ๆ  รวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด      

   วันที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 71,171 66,982 27,164 24,005 98,335 90,987 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 14,562 8,588 (1,082) 2,123 13,480 10,711 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 

 
349,357 

 
319,747 

 
52,396 

 
49,111 

 
401,753 

 
368,858 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการคาํนวณ
ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั     
   (ขั้นพืน้ฐาน) 9,899 7,858 7,726 5,935 

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

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.12 0.09 0.09 0.07 
 

16 ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี   14,842 14,489 12,921 12,188 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 20,545 31,304 20,249 30,431 
รวม 35,387 45,793 33,170 42,619 
     

ภาระผกูพนัอ่ืน      
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 1,839 1,839 1,660 1,660 

 

 
ก) บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสํานักงานรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกกับบริษทัในประเทศ     

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



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้าํสัญญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง โดยกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ตกลงจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 และวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 ตามลาํดบั 

 
ค) บริษทัไดท้าํสัญญารับสิทธ์ิเพื่อแพร่ภาพรายการกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
 
ง) บริษทัได้ทาํสัญญาเพื่อรับบริการเก่ียวกับการส่งสัญญาณโทรทศัน์ข้ึนสู่ดาวเทียมกับบริษทัในประเทศ       

แห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

วนัทีท่าํสัญญา ระยะเวลาของสัญญา อายุสัญญา ค่าบริการรวม 
    

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

17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติท่ีสําคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 

ก) จดัสรรกาํไรสาํหรับปี 2555 และกาํไรสะสม เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 12.75 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2556 
 

ข) ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีเพิ่มทุน โดยไม่คิดค่าตอบแทนใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 1 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิมีดงัน้ี 

 

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 
  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ พนกังานของบริษทั 
และ/หรือ บริษทัยอ่ย รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิมีดงัน้ี 

 

วนัท่ีออก 15 สิงหาคม 2556 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก (หน่วย) 4,250,000 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือน  

พฤษภาคมของแต่ละปี 
ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั (บาท) 4 
อตัราส่วนการใหสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1:1 

 
ง)  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 85,000,000 บาท (หุน้สามญัจาํนวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท) เป็น 259,250,000 บาท (หุน้สามญัจาํนวน 259,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) โดยการ
ออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 174,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีกล่าวในขา้งตน้ 

 
18 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 

 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก ณ วนัท่ีรายงาน แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และกาํหนดให้
ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผล
บงัคบัใช้ 

   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน   
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10  

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช ้    
และถือปฏิบติั  โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั
ต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 


