
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 



 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชรัี บอนุญาต 

 

เสนอ  ถืูผ อหุนบร ทษัิ  เนชน่ั  อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและ     

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผ ืถู อหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ         

ืถูผ อหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเง ิงเสแะรกบงะลแมวรดสนิ นสดเฉพาะกิจการ สําหรับป ้ิส นสุดวันเดียวกันของแตละป
ของบริษัท เนชน่ั  อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เนชน่ั  อินเตอร

่ชันเ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ่ึซงผูบริหารของกิจการเป ัรูผน บผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผ ัรู บผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ัร่ทีี บรองทั่วไป ่ึซงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา  งบการเงินแสดงขอมูลทขั่ี ดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญช ิก่ทีี จการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญ ่ึซงผูบริหารเปนผ ัจู ดทําขน้ึ  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท ํน่ี าเสนอใน          

งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 



2 

 

 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ ่ทีนัว  31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป ้ิส นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เนชน่ั  อินเตอรเนช่ันแนล  เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) และบรษัิ ทยอย และของเฉพาะบริษัท เนชน่ั  อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ 

โดยถ ตกู องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญช ัร่ทีี บรองทั่วไป 

 

ขาพเจาไดเคยแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 16 กันยายน 2552 ตองบการเงินรวมสําหรับป ้ิส นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท เนชน่ั  อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“งบการเงิน
รวมป 2551”) ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ภายหลังจากวันท่ี 16 กันยายน 2552 ่ึซงเปนวันท่ี      

งบการเงินสําหรับป ้ิส นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการ บริษัทยอยและกิจการ
่ทีควมคุมรวมกันไดรับการตอบกลับจากผูใหลิขสิทธ าว์ิ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ยอดคงเหลือลาสุดของคาลิขสิทธิ์      

คางจายท วไกทึนบั่ี ในงบการเงินรวมป 2551 สูงไป ดังนั้นบรษัิ ทจึงปรับปรุงงบการเงินรวมป 2551 ยอนหลัง  

 

 

 

 

(นายว ชีเิ ยร   ธรรมตระกูล) 

ูผสอบบัญช ัรี บอนุญาต 

เลขทะเบียน 3183 

 

บร ทษัิ  เคพ ็อเี มจี ิมูภ ไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

12  กุมภาพ ธนั  2553 



บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

สินทรัพย หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 42,342,439 71,770,667 29,583,028       20,462,204       

เงินลงทุนชั่วคราว 7 5,000,000         -                  5,000,000         -                   

ลูกหนี้การคา 8 92,016,025 81,651,467 30,200,734       36,045,114       

รายไดคางรับ 10,224,804 7,398,201 9,223,657         6,497,347         

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 10,026,513       14,745,244      13,768,371       16,369,028       

สินคาคงเหลือ  9 53,666,165       58,952,276      12,885,680       14,391,798       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10 5,036,919 3,992,464 2,630,420         2,539,354         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 218,312,865 238,510,319 103,291,890 96,304,845

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                    -                  25,363,652 25,363,652

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 11 -                    -                  25,046,060 25,046,060

อุปกรณ 12 3,162,027 1,706,381 1,591,250 400,509

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 18,769,070 17,503,769 6,483,377 7,181,927

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 328,466            1,488,006        -                   931,196

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 22,259,563 20,698,156 58,484,339 58,923,344

รวมสินทรัพย 240,572,428 259,208,475 161,776,229 155,228,189

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

(ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 14 173,758            -                  -                   -                   

เจาหนี้การคา 15 71,449,982       69,694,923      47,629,026 51,048,869

เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 4,548,401         5,509,798        3,648,699 4,045,984

ภาษีเงินไดคางจาย 14,395,250       17,608,733      6,043,764 6,736,790

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 36,783,700       32,347,083      8,693,530 9,534,165

รวมหนี้สินหมุนเวียน 127,351,091 125,160,537 66,015,019 71,365,808

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น -                    152,576 96,600 566,310

รวมหนี้สิน 127,351,091 125,313,113 66,111,619 71,932,118

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 17

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

   ทุนที่ออกและชําระแลว 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

กําไรสะสม

   จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 18 8,500,000 7,000,000 8,500,000 7,000,000

   ยังไมไดจัดสรร 34,720,771 56,894,012 17,164,610 6,296,071

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 113,220,771 133,894,012 95,664,610 83,296,071

สวนของผูถือหุนสวนนอย 566 1,350 -                   -                   

รวมสวนของผูถือหุน 113,221,337 133,895,362 95,664,610 83,296,071

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 240,572,428 259,208,475 161,776,229 155,228,189

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได 5

รายไดจากการขายสินคา 202,836,932     238,418,268 50,383,093 63,882,096

รายไดจากการใหบริการ 96,390,381       101,640,882 93,025,684 89,932,282

เงินปนผลรับ 11 -                    -                  27,495,600       -                   

ดอกเบี้ยรับ 167,647            921,262           65,937              717,003

รายไดอื่น 20 3,074,476         2,056,359        4,963,041         922,562

รวมรายได 302,469,436     343,036,771 175,933,355 155,453,943

คาใชจาย 5

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 200,110,332     208,818,756 86,395,164 89,271,774

คาใชจายในการขาย 21 5,559,328         7,839,241 2,755,048 3,455,872

คาใชจายในการบริหาร 22 57,523,079       61,777,614 21,800,481 20,040,611

คาตอบแทนผูบริหาร 23 10,986,983       10,392,309 6,891,344 5,866,278

รวมคาใชจาย 274,179,722 288,827,920 117,842,037 118,634,535

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 28,289,714 54,208,851 58,091,318 36,819,408

ตนทุนทางการเงิน (59,209)             (8,385)             -                   (7,910)              

กําไรกอนภาษีเงินได 28,230,505       54,200,466      58,091,318       36,811,498       

ภาษีเงินได 24 (13,904,530)      (19,667,035)    (10,722,779)     (11,621,279)     
กําไรสําหรับป 14,325,975 34,533,431 47,368,539 25,190,219

สวนของกําไร(ขาดทุน)ที่เปนของ

   ผูถือหุนของบริษัท 14,326,759 34,533,375 47,368,539 25,190,219
   ผูถือหุนสวนนอย (784)                  56                   -                   -                   

กําไรสําหรับป 14,325,975 34,533,431 47,368,539 25,190,219

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 25 0.20 0.49 0.68 0.36

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนของ รวม
ที่ออกและ ทุนสํารอง ผูถือหุน ผูถือหุน สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ของบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 70,000,000 -              92,237,534 162,237,534 1,294 162,238,828 

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงิน 4 -               -              2,223,103 2,223,103 -            2,223,103 
ยอดคงเหลือท่ีปรับปรับปรุงแลว 70,000,000 -              94,460,637 164,460,637 1,294 164,461,931 

กําไรสําหรับป -               -              34,533,375 34,533,375 56 34,533,431 
เงินปนผล 26 -               -              (65,100,000) (65,100,000) -            (65,100,000) 
จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 18 -               7,000,000 (7,000,000) -                 -            -
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 70,000,000 7,000,000 56,894,012 133,894,012 1,350 133,895,362 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 70,000,000 7,000,000 56,894,012 133,894,012 1,350 133,895,362 

กําไรสําหรับป -               -              14,326,759 14,326,759 (784) 14,325,975 
เงินปนผล 26 -               -              (35,000,000) (35,000,000) -            (35,000,000)
จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 18 -               1,500,000 (1,500,000)     -                 -            -               
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 70,000,000 8,500,000 34,720,771 113,220,771 566 113,221,337 

กําไรสะสม
งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ
ท่ีออกและ ทุนสํารอง ยังไมได ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 70,000,000 - 53,205,852 123,205,852 

กําไรสําหรับป - - 25,190,219 25,190,219 
เงินปนผล 26 - - (65,100,000) (65,100,000)
จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 18 - 7,000,000 (7,000,000) -
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 70,000,000 7,000,000 6,296,071 83,296,071 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 70,000,000 7,000,000 6,296,071 83,296,071 

กําไรสําหรับป - - 47,368,539 47,368,539 
เงินปนผล 26 - - (35,000,000) (35,000,000)
จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 18 - 1,500,000 (1,500,000) -
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 70,000,000 8,500,000 17,164,610 95,664,610 

กําไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป 14,325,975       34,533,431      47,368,539 25,190,219
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 23,456,875       14,405,330      6,868,283         6,593,775         
ดอกเบี้ยรับ (167,647)           (921,262)         (65,937)            (717,003)          
ตนทุนทางการเงิน 59,209              8,385              -                   7,910                
เงินปนผลรับ -                    -                  (27,495,600)     -                   
หนี้สงสัยจะสูญ 1,897,180         1,213,528        5,602                435,014            
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 13,071,441       13,001,037      4,681,666         3,181,891         
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นตัดบัญชี -                    695,838           -                   -                   
อุปกรณตัดบัญชี -                    10,127            -                   -                   
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (499)                  -                  -                   -                   
ภาษีเงินได 13,904,530       19,667,035      10,722,779       11,621,279       

66,547,064       82,613,449      42,085,332       46,313,085       
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา (12,261,737)      7,575,207        5,838,778         (5,867,212)       
รายไดคางรับ (2,826,603)        2,796,365        (2,726,310)       2,563,227         
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 4,718,731         12,945,973      2,600,657         4,634,503         
สินคาคงเหลือ (7,785,331)        (12,132,276)    (3,175,548)       (2,567,419)       
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,044,455)        (449,244)         (91,066)            (381,218)          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,159,540         (1,105,700)      931,196            (923,578)          
เจาหนี้การคา 1,755,059         (2,617,337)      (3,419,843)       261,141            
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (961,397)           (8,383,530)      (397,285)          (14,198)            
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,436,617         10,972,179      (840,635)          4,575,120         
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (152,576)           152,576           (469,710)          566,310            
จายภาษีเงินได (17,118,013)      (24,730,467)    (11,415,805)     (12,834,356)     
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 36,466,899       67,637,195      28,919,761 36,325,405

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 167,647 1,521,152 65,937 1,316,894

รับเงินปนผล -                    -                  27,495,600       -                   

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                    34,000,000      -                   34,000,000       

ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (5,000,000)        -                  (5,000,000)       -                   

ซื้ออุปกรณ (2,427,277)        (560,607)         (1,576,401)       (64,187)            

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (25,042,616)      (17,367,575)    (5,784,073)       (7,875,146)       

ขายอุปกรณ 66,595              -                  -                   -                   

ขายสินทรัพยไมมีตัวตน 1,225,975         -                  -                   -                   

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (31,009,676) 17,592,970 15,201,063 27,377,561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (59,209)             (8,385)             -                   (7,910)              

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 173,758            (2,415,513)      -                   (2,415,513)       

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (35,000,000)      (65,100,000)    (35,000,000)     (65,100,000)     

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (34,885,451) (67,523,898) (35,000,000)     (67,523,423)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (29,428,228) 17,706,267 9,120,824         (3,820,457)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 71,770,667 54,064,400 20,462,204       24,282,661       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 42,342,439 71,770,667 29,583,028       20,462,204       

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอมูลท่ัวไป 
2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4  การปรับปรุงงบการเงินรวมป 2551 
5  รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
6  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
7  เงินลงทุนช่ัวคราว 
8  ลูกหนี้การคา 
9  สินคาคงเหลือ  
10  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
11  เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
12  อุปกรณ 
13  สินทรัพยไมมีตัวตน 
14  หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15  เจาหนี้การคา 
16  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
17  ทุนเรือนหุน 
18  สํารองตามกฎหมาย 
19  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
20  รายไดอื่น 
21  คาใชจายในการขาย 
22  คาใชจายในการบริหาร 
23  คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
24  ภาษีเงินได 
25  กําไรตอหุน 
26  เงินปนผล 
27  เครื่องมือทางการเงิน 
28  ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
29  หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
30  มาตรฐานการบัญชีไทยท่ียังไมไดใช 
   



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
31  การจัดประเภทรายการใหม 
32  คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2553 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย
เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2539 และท่ีอยูจดทะเบียนของบริษัทต้ังอยูเลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา           
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย   
 

บริษัทใหญในระหวางป ไดแก บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 99.99) ซึ่งบริษัท
ดังกลาวเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายส่ือสิ่งพิมพท้ังในประเทศและตางประเทศ 
รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี   
  

   ประเทศ  บริษัทถือหุนรอยละ 
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ  ที่กิจการจัดต้ัง  2552  2551 

บริษัทยอยทางตรง        
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99    99.99 
        

กิจการที่ควบคุมรวมกัน        
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  49.99  49.99 
 

เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังน้ี 
 

1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 9,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญตามสัดสวน
การถือหุน  

 

2. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามขอ 1 จํานวนไมเกิน 20,646 หุน ใหแกกรรมการและผูบริหาร 
 

3. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 6,000,000 หุน และหุนท่ีเหลือจากการจองซื้อในขอ 1 และ 2 ใหแก
ประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมแกประชาชน ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยังไมไดทําการเสนอขายหลักทรัพย
ดังกลาว 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
   

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปของประเทศไทย 
 

เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 12/2552 การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการ
บัญชีของไทยใหมใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 

กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมตลอดจนแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2551 และ 2552 ตอไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานท่ียกเลิก (ฉบับ 54 เดิม) 

 

แมบทการบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน 2552) 
 

การใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงตลอดจนแนวปฏิบัติทางการการบัญชี
เหลานี้ ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ในระหวางป 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผลบังคับใน
ปจจุบัน และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีท่ีไดออกและปรับปรุงใหมนี้ได
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 
 
งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแสดงเปน 
หลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการ
ประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ี
เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ 

 
3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (รวมกันเรียกวา “กลุม
บริษัท”)  
 

บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซ่ึงประโยชน
จากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึง
วันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบาย
เดียวกันกับของกลุมบริษัท 
 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน เปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใน
สัญญา และไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทในการตัดสินใจเชิงกลยุทธทางการเงินและการดําเนินงาน งบการเงิน
รวมของกลุมบริษัทไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการท่ีควบคุมรวมกันโดยใชวิธีรวมตาม
สัดสวน และนําเฉพาะสวนท่ีเปนของกลุมบริษัท มารวมกับรายการชนิดเดียวกันตามเกณฑแตละบรรทัด นับแตวันท่ี
มีการรวมควบคุมจนถึงวันท่ีการรวมควบคุมสิ้นสุดลง 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม 
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(ข) เงินตราตางประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหน้ี          
ในอนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 

(จ) สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

 ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนในการ
ดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน  ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวม
การปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย  
 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
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(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธี
ราคาทุน    

 

(ช) อุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

อุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
 

คาเส่ือมราคา 
 

คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 

สวนปรับปรุงสินทรัพยท่ีเชา 5 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางและติดต้ัง 
 

(ซ) สินทรัพยไมมตัีวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีกลุมบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยูในสภาพพรอมใชงาน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ป 
 

คาลิขสิทธิ์หนังสือ  พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายท่ีสูงกวาระหวางวิธีเสนตรงภายใน
ระยะเวลาสามป และการคํานวณตามจํานวนเลมของหนังสือท่ีพิมพและ
จําหนายไดภายใตสัญญาลิขสิทธิ์นั้น ๆ 
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(ฌ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  
ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด  
เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ 
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา  ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน 
 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน  หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา   ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย    
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นจะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนในภายหลัง 
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรู การกลับรายการจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ       
ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ
เพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย   
เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  

  
(ญ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน  
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(ฎ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฏ) ผลประโยชนพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอตัวข้ึน      
อันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย
ไปเพ่ือชําระภาระหน้ีสินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหน้ีสินไดอยางนาเช่ือถือถาผลกระทบดังกลาวมี
จํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตรา
คิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน 

 

(ฑ) รายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

การขายสินคาและใหบริการ 
 

รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความ
ไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคา
ของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืน
สินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายไดคาเชา 
 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาใชจายเริ่มแรกท่ีเกิดข้ึนเปนการเฉพาะ
เพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนรับรูเปนรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชาน้ันเกิดข้ึน 
 

ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีบริษัทมีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล 
 

(ฒ) คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  
 

ตนทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน   
 

(ณ) ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดย
คํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี  โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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4 การปรับปรุงงบการเงินรวมป 2551 
  

ภายหลังจากวันท่ี 16 กันยายน 2552 ซึ่งเปนวันท่ีงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไดรับอนุมัติให
ออกงบการเงินจากคณะกรรมการ บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดรับการตอบกลับจากผูใหลิขสิทธิ์วายอด
คงเหลือลาสุดของคาลิขสิทธิ์คางจายท่ีบันทึกไวในงบการเงินรวมป 2551  ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 ในงบการเงินรวมสูงไป เปนจํานวนเงิน 2.2 ลานบาท (ผลกระทบสุทธิจากภาษีเงินได) ดังน้ันบริษัทจึงตรวจหา
สาเหตุและปรับปรุงผลตางในงบการเงินรวมโดยวิธีปรับงบการเงินยอนหลัง ซึ่งการปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง
ดังกลาวไมมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป 2551  ผลกระทบของรายการปรับงบการเงินยอนหลังท่ีมี
ตองบดุลรวมป 2551 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวมป 2551 
       (พันบาท) 
งบดุล  
หนี้สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
- ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มข้ึน 953 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง (3,176) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  
กําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 เพิ่มข้ึน  
- ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงิน 2,223 

 
5 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการ
เปนผูถือหุน หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันได
กําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 

ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือ
เปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท  มีดังน้ี 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         
(มหาชน)  

ไทย เปนบริ ษัทใหญ  ถือหุนบริ ษัทรอยละ  99.99   
และมีกรรมการรวมกัน 

   



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  และ 
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด 

ไทย เปนกิจการท่ีควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนรอยละ 
49.99  และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
   จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 62.82 และ
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 84.50  และ
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.99  และ
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน  อินฟอรมเมช่ัน 
เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 44.98 และ
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.99  และ
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.99  และ
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส 
จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด ถือหุนรอยละ 48.99 และมีกรรมการรวมกัน  

เอ็กมอนท อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง 
   เอ/เอส 

เดนมารค เปนผู ถื อหุ นของบริ ษัท  เน ช่ัน  เ อ็ กมอนท   
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนรอยละ 49 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคาและการใหบริการ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไป 
รายไดอื่น ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 
ตนทุนการผลิต ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท)  
บริษัทใหญ     
ขายสินคาและการใหบริการ 9,375 8,560 7,657 8,030 
ดอกเบ้ียรับ - 574 - 574 
ตนทุนการผลิต 32,730 26,664 14,534 12,701 
คาใชจายในการขายและบริหาร 6,934 9,385 5,750 6,523 
     

บริษัทยอย     
ขายสินคาและการใหบริการ - - 18 48 
รายไดอื่น - - 856 90 
คาใชจายในการขายและบริหาร - - - 693 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
ขายสินคาและการใหบริการ 59,643 64,841 237 735 
รายไดอื่น - - 3,845 - 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,998 3,524 942 2,469 
     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ขายสินคาและการใหบริการ 4,179 5,716 4,118 5,669 
ตนทุนการผลิต 78,558 81,038 44,002 42,493 
คาใชจายในการขายและบริหาร 3,687 3,379 286 325 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา  - กิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 2,457 2,308 2,063 2,206 
     
บริษัทยอย     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  - - - 30 
     
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 39,723 17,389 155 259 

 

 
 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน  อินฟอรมเมช่ัน เซอรวสิ      
   จํากัด 265 627 265 627 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด     
   (มหาชน) 184 217 184 196 
อื่น ๆ 122 101 119 101 
 42,751 20,642 2,786 3,419 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (100) (100) (100) (100) 
สุทธ ิ 42,651 20,542 2,686 3,319 

     
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป - 3 - 3 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 6,695 13,500 6,366 12,233 
     

บริษัทยอย     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  - - 1,764 1,832 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 2,807 1,131 5,136 2,248 

 
 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด 290 - 289 - 
อื่น ๆ 474 353 223 66 
 10,266 14,984 13,778 16,379 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (239) (239) (10) (10) 
สุทธ ิ 10,027 14,745 13,768 16,369 
     

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป - 236 - 10 
 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทใหญ) สําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีดังน้ี   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
ณ วันท่ี 1 มกราคม - 34,000 - 34,000 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ลดลง - (34,000) - (34,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - - - 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 11,549 10,485 5,601 5,607 
     
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 7 6 13 10 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด 16,270 11,807 3,699 3,563 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 6,703 4,329 6,703 4,329 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 3,249 2,047 2,255 1,570 
อื่น ๆ 12 8 5 696 
รวม 37,790 28,682 18,276 15,775 

 
 

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 2,728 3,779 2,275 1,874 
     
บริษัทยอย     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  - - 15 3 
     
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 1,295 1,606 965 2,168 
     
    

    



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน (ตอ)    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด      
   (มหาชน) 226 20 177 - 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - 1 - 1 
บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 217 - 217 - 
อื่น ๆ 82 104 - - 
รวม 4,548 5,510 3,649 4,046 

 
คาใชจายคางจาย    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) - 825 - 825 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด 204 - 29 - 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - 1,069 - 817 
รวม 204 1,894 29 1,642 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552  2551  2552  2551 
                                            (พันบาท) 
เงินสด 55 55 20 20 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 1,827 3,142 1,882 2,954 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 40,332 68,300 27,575 17,384 
อื่น ๆ 128 274 106 104 
รวม 42,342 71,771 29,583 20,462 

   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนสกุลเงินบาท 
 
7 เงินลงทุนชั่วคราว 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน  5,000 - 5,000 - 

 
8 ลูกหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 42,751 20,642  2,786 3,419 
กิจการอื่น ๆ  64,491 79,752  30,539 36,026 
  107,242 100,394  33,325 39,445 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,150) (6,293)  (610) (605) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (11,076) (12,450)  (2,514) (2,795) 
รวม  92,016 81,651  30,201 36,045 
       

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  1,897 860  6 425 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคามีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน    
ยังไมครบกําหนดชําระ 19,744 17,986 2,609 3,078 
เกินกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 6 เดือน 22,907 2,442 77 16 
   6 - 12 เดือน    - 78    - 155 
   มากกวา 12  เดือน 100 136 100 170 

 42,751 20,642 2,786 3,419 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (100) (100) (100) (100) 
สุทธ ิ 42,651 20,542 2,686 3,319 
     
กิจการอื่น ๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระ 54,050 69,963 26,511 33,062 
เกินกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 6 เดือน 6,861 2,443 3,812 1,158 
   6 - 12 เดือน 1,169 2,090 9 1,306 
   มากกวา 12  เดือน 2,411 5,256 207 500 
 64,491 79,752 30,539 36,026 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,050) (6,193) (510) (505) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (11,076) (12,450) (2,514) (2,795) 
สุทธิ 49,365  61,109 27,515 32,726 

     
รวม 92,016 81,651 30,201 36,045 

 
 โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลา 90 วัน 
 

ลูกหนี้การคาท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนสกุลเงินบาท 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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9 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
สินคาสําเร็จรูป 124,885 124,927 39,076 36,156 
วัตถุดิบ 1,513 2,873 256    - 
 126,398 127,800 39,332 36,156 
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย (72,732) (68,848) (26,446) (21,764) 
สุทธ ิ 53,666 58,952 12,886 14,392 
 

ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  มีจํานวน 78.3 ลานบาท และ 12.3 ลานบาท ตามลําดับ (2551: 
86.8 ลานบาท และ 16.3 ลานบาท ตามลําดับ)  
 

10 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
คาใชจายจายลวงหนา 3,440 2,224 1,274 1,138 
ภาษีซื้อท่ียังไมถึงกําหนด 730 1,358 730 1,204 
เงินทดรองจายพนักงาน 512 145 330 26 
อื่น ๆ 355 266 296 171 
รวม 5,037 3,993 2,630 2,539 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 25,364 25,364 
ซื้อเงินลงทุน - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25,364 25,364 
   

กิจการที่ควบคุมรวมกัน   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 25,046 25,046 
ซื้อเงินลงทุน - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25,046 25,046 
   

รวม   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 50,410 50,410 
ซื้อเงินลงทุน - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 50,410 50,410 

 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
           เงินปนผลรับ 

 สัดสวนความเปน          สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                  
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท                  
   จํากัด 99.99 99.99 41,250  41,250 25,364 25,364  -  -  25,364  25,364  - - 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน                   
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท                   
   เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 49.99 49.99 50,000  50,000 25,046 25,046  -  -  25,046  25,046  27,496 - 
รวม   91,250  91,250 50,410 50,410  -  -  50,410  50,410  27,496 - 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมรวมกันโดยแสดงตามสัดสวนที่กลุมบริษัทไดนําไปจัดทํางบการเงินรวม  
 

 สัดสวน                กําไร 
 ความเปน  สินทรัพย  สินทรัพย  สินทรัพย  หนี้สิน  หนี้สิน  รายได  คาใชจาย  (ขาดทุน) 
 เจาของ  หมุนเวียน  ไมหมุนเวียน  รวม  หมุนเวียน  รวม  รวม  รวม  สุทธิ 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

ป 2552          
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 49.99 80,742 3,894 84,636 53,998 53,998 94,199 98,115 (3,916) 

          

ป 2551          
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 49.99 89,329 3,467 92,796 30,746 30,746 115,930 110,448 5,482 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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12 อุปกรณ 
 

 งบการเงินรวม 
   เครื่องตกแตง      
   ติดต้ังและ     
 สวนปรับปรุง

สินทรัพยท่ีเชา 
 อุปกรณ

สํานักงาน 
 

ยานพาหนะ 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 633 12,279  - 12,912 
เพิ่มข้ึน 314 247  - 561 
จําหนาย (185) (4,435)  - (4,620) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 762 8,091  - 8,853 
เพิ่มข้ึน 1,328 619  480 2,427 
จําหนาย - (147)  - (147) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2,090 8,563  480 11,133 

      

คาเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 611 10,355  - 10,966 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 121 670  - 791 
จําหนาย (185) (4,425)  - (4,610) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 547 6,600  - 7,147 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 388 461  56 905 
จําหนาย - (81)  - (81) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 935 6,980  56 7,971 

      
มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 215 1,491  - 1,706 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,155 1,583  424 3,162 

 
ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว        
แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 6.2 ลานบาท (2551: 5.2 ลานบาท) 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื่องตกแตง     
   ติดต้ังและ     
 สวนปรับปรุง    อุปกรณ     
 สินทรัพยท่ีเชา    สํานักงาน  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 296  2,685 - 2,981 
เพิ่มข้ึน  - 64 - 64 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 296  2,749 - 3,045 
เพิ่มข้ึน 823  273 480 1,576 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,119  3,022 480 4,621 

      

คาเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 71  2,295 - 2,366 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 59  220 - 279 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 130  2,515 - 2,645 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 183  146 56 385 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 313  2,661 56 3,030 

        
มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 166  234 - 400 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 806  361 424 1,591 
 
ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใช
งานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 2.5 ลานบาท (2551: 1.7 ลานบาท)  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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13 สินทรัพยไมมตัีวตน 
 

 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม  คาลิขสิทธ์ิ   
 คอมพิวเตอร  หนังสือ  รวม 
 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 113 13,638 13,751 
เพิ่มข้ึน - 17,367 17,367 
คาตัดจําหนายสําหรับป (24) (13,590) (13,614) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 89 17,415 17,504 
เพิ่มข้ึน - 25,043 25,043 
จําหนาย - (1,226) (1,226) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (24) (22,528) (22,552) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 65 18,704 18,769 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม  คาลิขสิทธ์ิ   
 คอมพิวเตอร  หนังสือ  รวม 
 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 - 5,622 5,622 
เพิ่มข้ึน - 7,875 7,875 
คาตัดจําหนายสําหรับป - (6,315) (6,315) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 - 7,182 7,182 
เพิ่มข้ึน - 5,784 5,784 
คาตัดจําหนายสําหรับป - (6,483) (6,483) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 6,483 6,483 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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14 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
             

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - สวนท่ีมีหลักประกัน 174 - - - 

 
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในประเทศบางแหงเปนจํานวนรวม 
16 ลานบาท และ 6 ลานบาท ตามลําดับ (2551: 20.9 ลานบาท และ 5.9 ลานบาท ตามลําดับ) และคํ้าประกันโดย
บริษัทใหญ 
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนรวม 16 ลานบาท และ   
6 ลานบาท ตามลําดับ (2551: 20.9 ลานบาท และ 5.9 ลานบาท ตามลําดับ) 

 
15 เจาหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 37,790 28,682 18,276 15,775 
กิจการอื่น ๆ  33,660 41,013 29,353 35,274 
รวม  71,450 69,695 47,629 51,049 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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16 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
   (ปรับปรุงใหม)    
  (พันบาท) 
คาลิขสิทธิ์คางจาย  23,873 22,455  1,718  1,941 
คาใชจายในการดําเนินงานอื่นคางจาย        
-   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 204 1,894  29  1,642 
-   กิจการอื่น ๆ  3,416 2,866  2,751  2,657 
ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ  2,273 2,363  1,850  2,077 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย  1,355 1,146  891  749 
อื่น ๆ  5,663 1,623  1,455  468 
รวม  36,784 32,347  8,694  9,534 

 
17 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน  2552  2551 
 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน       
ณ วันท่ี 1 มกราคม       
-  หุนสามัญ 100  - - 700 70,000 
-  หุนสามัญ 1  85,000 85,000 - - 
ลดมูลคาหุน      
-  จากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท 1  - - 69,300 - 
ออกหุนใหม 1  - - 15,000 15,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
-  หุนสามัญ 1  85,000 85,000 85,000 85,000 

      
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 มูลคาหุน  2552  2551 
 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
หุนที่ออกและชาํระแลว      
ณ วันท่ี 1 มกราคม      
-  หุนสามัญ 100  - - 700 70,000 
-  หุนสามัญ 1  70,000 70,000 - - 
ลดมูลคาหุน      
-  จากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท 1  - - 69,300 - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
-  หุนสามัญ 1  70,000 70,000 70,000 70,000 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2551 ผูถือหุนมีมติในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญดังน้ี 
 

ก) ใหแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน จํากัด และนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
 

ข) ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวนหุนทุนจดทะเบียนเปลี่ยนจาก
จํานวน 700,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนจํานวน 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท บริษัทไดจด
ทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 

 

ค) ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 
85,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 85,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 
15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 15,000,000 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาว
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 

 

ง) ใหเปลี่ยนช่ือบริษัทเปน “บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)” บริษัทไดจด
ทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 

 
18 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ  10 ของทุนจดทะเบียน  เง ินสํารองนี้จะนําไปจายเปน          
เงินปนผลไมได 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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19 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและจัดจําหนาย และดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ทางภูมิศาสตรเดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายไดและผลการดําเนินงานทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน         
จึงเก่ียวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

 
20 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
รายไดคาบริการสวนกลาง 1,881 193 4,620 462 
อื่น ๆ 1,194 1,863 343 461 
รวม 3,075 2,056 4,963 923 

 
21 คาใชจายในการขาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
คาใชจายในการจัดนิทรรศการ 3,462 5,070 1,747  2,394 
คาใชจายสงเสริมการขาย 214 235 37  347 
อื่น ๆ 1,883 2,534 971  715 
รวม 5,559 7,839 2,755  3,456 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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22 คาใชจายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
คาใชจายเกี่ยวกับบุคคลากร 13,132 16,192 7,290  8,492 
คาใชจายบริหาร 35,938 36,732 12,011  5,715 
อื่น ๆ  8,453 8,854 2,499 5,834 
รวม 57,523 61,778 21,800 20,041 

 

23 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ผูบริหาร     
เงินเดือนและคาแรง 7,888 8,726 4,279 4,854 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 494 593 263 330 
อื่น ๆ 2,605 1,073 2,349 682 
รวม 10,987 10,392 6,891 5,866 
     

พนักงานอื่น     
เงินเดือนและคาแรง 24,451 27,692 13,222 9,666 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,248 1,007 605 255 
อื่น ๆ 2,390 2,945 1,330 1,143 
รวม 28,089 31,644 15,157 11,064 
     

รวมคาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 39,076 42,036 22,048 16,930 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัท
จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึงอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจด
ทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ี
ไดรับอนุญาต 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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24 ภาษีเงินได 
 

จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนรวมมากกวาหรือตํ่ากวาจํานวนภาษีเงินไดท่ี
คํานวณโดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับป เนื่องจากความแตกตางระหวางการรับรู
รายไดและคาใชจายทางบัญชีกับรายไดและคาใชจายทางภาษีบางรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับ        
เงินปนผลรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อสินคาลาสมัย  

 
25 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปน
สวนของผูถือหุนของบริษัท และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไรสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท  14,326 34,533 47,369 25,190 
     

จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว 70,000 70,000 70,000 70,000 
     

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)           0.20 0.49 0.68 0.36 

 
26 เงินปนผล 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2552  มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 35 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน
ในระหวางป 2552 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2551 และวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติการ
จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 50 บาท และในอัตราหุนละ 0.43 บาท ตามลําดับ เปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 35 ลานบาท และ 30.1  ลานบาท ตามลําดับ เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 
2551  

 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  
 

การจัดการความเส่ียงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการจัดการ       
ความเส่ียง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจ
วามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวากลุมบริษัทมีความเส่ียง
ในอัตราดอกเบ้ียนอย เนื่องจากกลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นนอยมาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีไดรับเปน     
อัตราตลาด  
 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระ
หรือกําหนดอัตราใหม มีดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ีย  
 ท่ีแทจริง ภายใน 1 ป 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2552  
สวนที่หมุนเวียน  
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 6.15 – 6.50 174 
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ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเมื่อครบกําหนด 
 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือสูงสุดแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
แตละรายการในงบดุล อยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิด    
ผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 
 

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 

การบริหารจัดการสวนทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการดํารงฐานเงินทุนท่ีแข็งแกรงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของผูลงทุน เจาหน้ี และตลาด 
และเพื่อการดําเนินงานทางธุรกิจอยางตอเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝาติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ
ระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 
 

การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน   มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย
หรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  และสามารถตอรองราคา
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเปดเผย
มูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้   ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผย
ในหมายเหตุท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยและหน้ีสินนั้นๆ 
 

มูลคายุติธรรมของลูกหน้ีการคาและลูกหนี้ระยะส้ันอื่นๆ เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกในบัญชี 
 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี 
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28 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได      
ภายในหนึ่งป   3,798  5,419 2,144 3,756 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 715  2,545 715 939 
รวม 4,513  7,964 2,859 4,695 
 

บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงานกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง บริษัทตกลงจายคาเชาตามอัตราท่ีตกลงกันใน
สัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใชเปนเวลา 2 ป สิ้นสุดวันท่ี 29 เมษายน 2554 และบริษัทสามารถตออายุไดอีก 1 ป 
ภายใตเงื่อนไขเดิม  
 

กิจการท่ีควบคุมรวมกันไดทําสัญญาเชาคลังสินคา 2 แหงกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยกิจการท่ีควบคุมรวมกัน
ตกลงจายคาเชาตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 
และ 31 ธันวาคม 2553 ตามลําดับ 

 
29 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินใน
ประเทศแหงหน่ึง ในจํานวนวงเงินรวมท้ังส้ิน 40 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่าลบดวย
อัตรารอยละตามท่ีกําหนดในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันยังไมได    
เบิกใชเงินกูยืมดังกลาว 
 

ตามท่ีระบุในสัญญา เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัท และผูถือหุนของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน  
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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30 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช 
 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไมมีการ
บังคับใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปน้ีกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
 
 

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของ
กัน (ฉบับ 47 เดิม) 

2554 

 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหม
ดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 การจัดประเภทรายการใหม 
 

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนบางรายการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ
รายการคาใชจายในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง 
กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 
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32 คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 
 

 คาใชจายท่ีสําคัญจําแนกตามลักษณะมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
ซื้อกระดาษ 40,679 47,247 6,594 8,250 
คาพิมพ 46,533 54,047 8,957 12,135 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (7,785) (12,132) (3,176) (2,567) 
คาจางพิมพและคาขนสง 59,275 56,177 57,531 50,940 
คาใชจายในการผลิตอื่น 24,516 34,202 1,922 4,897 
คาใชจายดําเนินการ 27,902 30,792 9,655 14,383 
คาใชจายในการขาย 5,559 7,839 2,755 3,456 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 39,076 42,036 22,048 16,930 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 23,457 14,405 6,868 6,594 
หนี้สงสัยจะสญู 1,897 1,214 6 435 
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 13,071 13,001 4,682 3,182 
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