
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาล 
และ 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชรัี บอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบร ทษัิ  เนชน่ั  อินเตอรเนช ลนแน่ั  เอ็ดดเูทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผ ืถู อหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผ ืถู อหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของบริษัท เนชน่ั  อินเตอรเนช่ันแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เนชน่ั  อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน) ตามลําดับ ่ึซงผูบริหารของกิจการเปนผ ัรู บผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเป ัรูผน บผ ตนางยารรากนใบอชดิ องบการเง ัดนิ งกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา   
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญช ่ทีี เกี่ยวกับการสอบทาน ่ึซงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา-งบการเงินแสดงขอมูลทขั่ี ดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม  การสอบทานน ีม้ี ขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ัร่ทีี บรองทั่วไป ดังนน้ั
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห ตน็ องบการเง ่ทีนิ สอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท ปเ่ี นเหตุให ่ชืเ อวางบการเง ัดนิ งกลาวไม ตกูถ องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญช ัร่ทีี บรองทั่วไป
จากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป ้ิส นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท 

เนชน่ั  อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เนชน่ั  อินเตอรเนช่ันแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญช ัร่ทีี บรองทั่วไปและไดแสดงความเห็นอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2553 ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนน้ั     

งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552- ่ทีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว
ขางตน  

 

 

 

(นายว ชีเิ ยร ธรรมตระกูล) 

ูผสอบบัญช ุนอบัรี ญาต 

เลขทะเบียน 3183 

 

บร ทษัิ  เคพ ็อเี มจี ิมูภ ไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

6 สิงหาคม 2553 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

สินทรัพย หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 33,426          42,342          21,674          29,583          

เงินลงทุนชั่วคราว 5,013            5,000            5,013            5,000            

ลูกหนี้การคา 4 79,123          92,016          27,677          30,201          

รายไดคางรับ 10,234          10,225          8,678            9,224            

ลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 9,520            10,027          14,399          13,768          

สินคาคงเหลือ  56,728          53,666          14,779          12,886          

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,283            5,037            2,431            2,630            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 198,327        218,313        94,651          103,292        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                -                25,364          25,364          

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 5 -                -                25,046          25,046          

อุปกรณ 6 4,679            3,162            1,812            1,591            

สินทรัพยไมมีตัวตน 7 22,831          18,769          8,099            6,483            

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 8 3,773            -                -                -                

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 328               328               -                -                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 31,611          22,259          60,321          58,484          

รวมสินทรัพย 229,938        240,572        154,972        161,776        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 9 3,756            174               -                -                

เจาหนี้การคา 10 65,793          71,450          46,844          47,629          

เจาหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 5,936            4,548            4,875            3,649            

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 9 8,044            -                -                -                

ภาษีเงินไดคางจาย 7,023            14,395          4,184            6,044            

คาใชจายคางจาย 3 21,248          27,950          4,776            4,541            

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 8,115            8,834            3,355            4,152            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 119,915        127,351        64,034          66,015          

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9 630               -                -                -                

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน -                -                -                96                 

รวมหนี้สิน 120,545        127,351        64,034          66,111          

สวนของผูถือหุน

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

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

กําไรสะสม

   ทุนสํารองตามกฎหมาย 11 8,500            8,500            8,500            8,500            

   ยังไมไดจัดสรร 30,892          34,720          12,438          17,165          

รวมสวนของผูถอืหุนของบริษัท 109,392        113,220        90,938          95,665          

สวนของผูถือหุนสวนนอย 1                   1                   -                -                

รวมสวนของผูถือหุน 109,393        113,221        90,938          95,665          

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 229,938        240,572        154,972        161,776        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได 3

รายไดจากการขาย 42,006           46,487          13,984           9,782            

รายไดจากการใหบริการ 19,971           24,011          19,903           23,405          

ดอกเบ้ียรับ 443                83                  31                  9                    

รายไดอ่ืน 1,184             1,408            1,355             1,772            

รวมรายได 63,604           71,989          35,273           34,968          

คาใชจาย 3

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 41,924           46,588          22,332           20,275          

คาใชจายในการขาย 1,918             2,213            1,032             677               

คาใชจายในการบริหาร 11,370           16,098          4,150             5,484            

คาตอบแทนผูบริหาร 2,930             2,753            1,891             1,832            

รวมคาใชจาย 58,142           67,652          29,405           28,268          

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 5,462             4,337            5,868             6,700            

ตนทุนทางการเงิน (234)              -                -                -                

กําไรกอนภาษีเงินได 5,228             4,337            5,868             6,700            

ภาษีเงินได (2,057)           (3,846)           (1,482)           (2,308)           
กําไรสําหรับงวด 3,171             491               4,386             4,392            

สวนของกําไรที่เปนของ

   ผูถือหุนของบริษัท 14 3,171             491               4,386             4,392            
   ผูถือหุนสวนนอย -                -                -                -                
กําไรสําหรับงวด 3,171             491               4,386             4,392            

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 14 0.05               0.01              0.06               0.06              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได 3

รายไดจากการขาย 93,368           96,514          29,188           20,623          

รายไดจากการใหบริการ 42,481           50,975          42,370           47,453          

เงินปนผลรับ 5 -                -                -                27,496          

ดอกเบ้ียรับ 706                83                  31                  9                    

รายไดอ่ืน 3,067             2,255            3,527             3,117            

รวมรายได 139,622         149,827        75,116           98,698          

คาใชจาย 3

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 90,514           101,168        45,083           42,239          

คาใชจายในการขาย 2,839             3,030            1,557             1,083            

คาใชจายในการบริหาร 23,839           31,776          10,352           11,266          

คาตอบแทนผูบริหาร 5,783             5,373            3,706             3,098            

รวมคาใชจาย 122,975         141,347        60,698           57,686          

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 16,647           8,480            14,418           41,012          

ตนทุนทางการเงิน (297)              -                (5)                  -                

กําไรกอนภาษีเงินได 16,350           8,480            14,413           41,012          

ภาษีเงินได (5,478)           (6,920)           (4,440)           (5,074)           
กําไรสําหรับงวด 10,872           1,560            9,973             35,938          

สวนของกําไรที่เปนของ

   ผูถือหุนของบริษัท 14 10,872           1,560            9,973             35,938          
   ผูถือหุนสวนนอย -                -                -                -                
กําไรสําหรับงวด 10,872           1,560            9,973             35,938          

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 14 0.16               0.02              0.14               0.51              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนของ

ท่ีออกและ ทุนสํารอง ยังไมได ผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท สวนนอย ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2552 70,000        7,000         56,894        133,894        1             133,895       

กําไรสําหรับงวด -              -            1,560          1,560            -          1,560           
เงินปนผล 16 -              -            (35,000)      (35,000)         -          (35,000)        
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย 11 -              1,500         (1,500)        -                -          -               
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2552 70,000        8,500         21,954        100,454        1             100,455       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2553 70,000        8,500         34,720        113,220        1             113,221       

กําไรสําหรับงวด -              -            10,872        10,872          -          10,872         
เงินปนผล 16 -              -            (14,700)      (14,700)         -          (14,700)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553 70,000        8,500         30,892        109,392        1             109,393       

(พันบาท)

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ

ที่ออกและ ทุนสํารอง ยังไมได ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท

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

กําไรสําหรับงวด -                -                35,938          35,938          
เงินปนผล 16 -                -                (35,000)         (35,000)         
โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย 11 -                1,500            (1,500)           -                
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 70,000          8,500            5,734            84,234          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 70,000          8,500            17,165          95,665          

เงินปนผล 16 -                -                (14,700)         (14,700)         
กําไรสําหรับงวด -                -                9,973            9,973            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 70,000          8,500            12,438          90,938          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

กําไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8



บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 10,872      1,560        9,973        35,938      
รายการปรับปรุง
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 8,699        10,047      3,339        2,518        
ดอกเบี้ยรับ (706)          (83)            (31)            (9)              
ตนทุนทางการเงิน 297           -            5               -            
กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน (13)            -            (13)            -            
เงินปนผลรับ -            -            -            (27,496)     
หนี้สงสัยจะสูญ 449           1,285        7               -            
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 3,694        8,357        346           3,494        
อุปกรณตัดจําหนาย 234           -            -            -            
ภาษีเงินได 5,478        6,920        4,440        5,074        

29,004      28,086      18,066      19,519      
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา 12,430      (12,442)     2,517        1,369        
รายไดคางรับ (9)              1,947        546           2,189        
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เก่ียวของกัน 521           (601)          (631)          (1,900)       
สินคาคงเหลือ (6,756)       (1,691)       (2,239)       368           
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 754           640           199           179           
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช (3,773)       -            -            -            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -            1,106        -            827           
เจาหนี้การคา (5,657)       5,413        (785)          1,606        
เจาหนี้อื่นกิจการที่เก่ียวของกัน 1,388        214           1,226        716           
คาใชจายคางจาย (6,702)       11,541      235           (3,427)       
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (719)          2,069        (797)          (228)          
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -            (152)          (96)            (469)          
จายภาษีเงินได (12,850)     (11,008)     (6,300)       (6,866)       
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 7,631        25,122      11,941      13,883      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 706           83             31             9               
รับเงินปนผล -            -            -            27,496      
ซ้ืออุปกรณ (2,345)       (1,898)       (451)          (1,393)       
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (12,167)     (11,733)     (4,725)       (2,627)       
ขายอุปกรณ -            66             -            -            
ขายสินทรัพยไมมีตัวตน -            1,226        -            -            
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (13,806)     (12,256)     (5,145)       23,485      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (297)          -            (5)              -            
จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (14,700)     (35,000)     (14,700)     (35,000)     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,582        -            -            -            
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 9,998        -            -            -            
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,324)       -            -            -            
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,741)       (35,000)     (14,705)     (35,000)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (8,916)       (22,134)     (7,909)       2,368        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 42,342      71,771      29,583      20,462      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 33,426      49,637      21,674      22,830      

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
4 ลูกหนี้การคา 
5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
6 อุปกรณ 
7 สินทรัพยไมมีตัวตน 
8 เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 
9 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 เจาหนี้การคา 
11 สํารองตามกฎหมาย 
12 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
13 คาใชจายตามลักษณะ 
14 กําไรตอหุน 
15 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
16 เงินปนผล 
17 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
18 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
19 การจัดประเภทรายการใหม 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2553 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย
และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

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

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายส่ือสิ่งพิมพท้ังในประเทศและตางประเทศ 
รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552  มีดังน้ี 
 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่ บริษัทถือหุนรอยละ 
  กิจการจัดต้ัง 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   2553 2552 
บริษัทยอยทางตรง     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ ประเทศไทย 99.99 99.99 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ ประเทศไทย 49.99 49.99 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยให
เสนอขายหุนท่ีออกใหมแกประชาชน ซึ่ง ณ วันท่ี-30 มิถุนายน-2553-บริษัทยังไมไดทําการเสนอขายหลักทรัพย
ดังกลาว 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย  
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี-34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
ของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552       
โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอ
รายงานไปแลว ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 
 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 17/2553 เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552) ท่ีออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับ กลุมบริษัทไดใชแมบทการ
บัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน การใชแมบทการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมีผลกระทบท่ี
เปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการ
จัดทํางบการเงินนี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตท่ี
ระบุไวเปนอยางอื่น 
  

กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและ  
หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2552  
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 14 

3 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัทโดยการ
เปนผูถือหุน หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันได
กําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 

ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือ
เปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท มีดังน้ี  
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง/ 
สัญชาติ 

  ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         
(มหาชน)  

ไทย เปนบริษัทใหญ ถือหุนในบริษัทรอยละ 99.99 และ
มีกรรมการรวมกัน 

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 62.97 และ  
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.99 และ  
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.99 และ  
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.97 และ  
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด  
(เดิมช่ือ บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง 
เซอรวิส จํากัด) 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด ถือหุนรอยละ 99.99 และ มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 84.50 และ  
มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน อินฟอรมเมช่ัน 
เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนรอยละ 45.00 และ  
มีกรรมการรวมกัน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง/ 
สัญชาติ 

  ลักษณะความสัมพันธ 

เอ็กมอนท อินเตอรเนช่ันแนล               
โฮลดิ้ง เอ/เอส 

เดนมารค เปนผูถือหุนของบริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท         
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนรอยละ 49 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

ขายสินคาและการใหบริการ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไป 
รายไดอื่น ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
ตนทุนการผลิต ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
 
รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 
2552 สรุปไดดังน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
ขายสินคาและการใหบริการ 1,699 1,589 1,659 1,516 
ตนทุนการผลิต 9,048 7,028 4,419 2,802 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,880 1,653 1,612 1,359 
     

บริษัทยอย     
รายไดอื่น - - 215 206 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
ขายสินคาและการใหบริการ 10,575 14,124 79 - 
รายไดอื่น 645  466 916 932 
คาใชจายในการขายและบริหาร 456  464 336 181 
   

   



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   

ขายสินคาและการใหบริการ 661 743 651 726 
ตนทุนการผลิต 15,635 18,946 10,865 10,072 
คาใชจายในการขายและบริหาร 738 868 30 - 

 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
ขายสินคาและการใหบริการ 5,910 4,423 5,697 4,252 
ตนทุนการผลิต 19,253 16,998 8,882 7,536 
คาใชจายในการขายและบริหาร 3,990 2,888 3,282 2,256 
     

บริษัทยอย     
ขายสินคาและการใหบริการ - - 2 18 
รายไดอื่น - - 424 432 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
ขายสินคาและการใหบริการ 24,626 29,763 228 2 
รายไดอื่น 1,384  977 1,867 1,954 
คาใชจายในการขายและบริหาร 996  959 633 396 
   

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   

ขายสินคาและการใหบริการ 1,888 1,810 1,877 1,789 
ตนทุนการผลิต 31,639 37,198 20,830 20,193 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,483 1,761 30 4 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552  มีดังน้ี  
 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 1,677 2,457 1,660 2,063 
     

บริษัทยอย     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด -  -  2 - 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 33,435 39,723 222 155 
     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน  อินฟอรมเมช่ัน เซอรวสิ      
   จํากัด 269 265 269 265 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด     
   (มหาชน)  52 184 42 184 
อื่น ๆ 100 122 99 119 
 35,533 42,751 2,294 2,786 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (100) (100) (100) (100) 
สุทธิ 35,433 42,651 2,194 2,686 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 4,760 6,695 4,697 6,366 
     

บริษัทยอย     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  - - 1,665 1,764 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 3,906 2,807 7,182 5,136 
     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด 720 290 720 289 
บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 98 110 98 110 
อื่น ๆ 261 364 47 113 
 9,745 10,266 14,409 13,778 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (225) (239) (10) (10) 
สุทธ ิ 9,520 10,027 14,399 13,768 

 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับ      
 - งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน -  -  - - 

 - งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน (14) - - - 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 17,377 11,549 7,872 5,601 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 10 7 19 13 
     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
บริษัท เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด          

(เดิมช่ือ บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง 
เซอรวิส จํากัด) 7,075 16,270 2,263 3,699 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 6,157 6,703 5,986 6,703 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 3,476 3,249 2,556  2,255 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด       
   (มหาชน) 219 - 219  5 
อื่น ๆ 4 12 - - 
รวม 34,318 37,790 18,915 18,276 

 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 3,449 2,728 2,867 2,275 
     

บริษัทยอย     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  - - 113 15 
     

     



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีอื่น – กิจการที่เกีย่วของกัน (ตอ) งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 1,627 1,295 1,165 965 

 
 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด     
   (มหาชน)  70 226 21 177 
บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 684 217 684 217 
อื่น ๆ 106 82 25 - 
รวม 5,936 4,548 4,875 3,649 

 
คาใชจายคางจาย  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด         

(เดิมช่ือ บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง 
เซอรวิส จํากัด) 857 204 584 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 ลูกหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 35,533 42,751 2,294 2,786 
กิจการอื่น ๆ  57,831 64,491 28,595 30,539 
  93,364 107,242 30,889 33,325 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,613) (4,150) (618) (610) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (9,628) (11,076) (2,594) (2,514) 
สุทธ ิ  79,123 92,016 27,677 30,201 

 
 

  2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ     
- งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  7 210 - - 

- งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  463 1,285 7 - 

 
การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

  กิจการที่เกี่ยวของกัน (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 10,403 19,744 2,004  2,609 
เกินกําหนดชําระ :      

นอยกวา 6 เดือน 25,033 22,907 191  77 
6 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา 12  เดือน 97 100 99  100 

 35,533 42,751 2,294  2,786 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (100) (100) (100)  (100) 
สุทธิ 35,433 42,651 2,194 2,686 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่น ๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระ 46,486 54,050 22,829 26,511 
เกินกําหนดชําระ :      

นอยกวา 6 เดือน 5,389 6,861 3,556 3,812 
6 - 12 เดือน 2,725 1,169 1,123 9 
มากกวา 12  เดือน 3,231 2,411 1,087 207 

 57,831 64,491 28,595  30,539 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,513) (4,050) (518) (510) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (9,628) (11,076) (2,594) (2,514) 
สุทธิ 43,690 49,365 25,483 27,515 
      

รวม 79,123 92,016 27,677 30,201 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาเฉลี่ย 90 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน   
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 25,364 25,364 
ซื้อเงินลงทุน - - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25,364 25,364 

 
 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 25,046 25,046 
ซื้อเงินลงทุน - - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25,046 25,046 
   

รวม   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 50,410 50,410 
ซื้อเงินลงทุน - - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 50,410 50,410 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
และ 2552 มีดังนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           เงินปนผลรับสําหรับ 
 สัดสวนความเปน          งวดหกเดือน 
 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  วิธีราคาทุน - สุทธิ  สิ้นสุดวันที่ 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (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 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 อุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนอุปกรณระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2553  2552 

 การซ้ือและ  การจําหนาย  การซ้ือและ  การจําหนาย 
 การโอนเขา -  และการโอน  การโอนเขา -  และการโอน 
 ราคาทุน  ออก-ราคาตาม  ราคาทุน  ออก-ราคาตาม 
   บัญชีสุทธิ    บัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
สวนปรับปรุงสินทรัพยท่ีเชา 1,329 234 699 - 
ยานพาหนะ - - 480 - 
เครื่องตกแตง ติดต้ัง และเครื่องใชสํานักงาน 1,016 - 90 (66) 
สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดต้ัง - - 629 - 
รวม 2,345 234 1,898 (66) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 การซ้ือและ  การจําหนาย  การซ้ือและ  การจําหนาย 
 การโอนเขา -  และการโอน  การโอนเขา -  และการโอน 
 ราคาทุน  ออก-ราคาตาม  ราคาทุน  ออก-ราคาตาม 
   บัญชีสุทธิ    บัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
สวนปรับปรุงสินทรัพยท่ีเชา - - 194 - 
ยานพาหนะ - - 480 - 
เครื่องตกแตง ติดต้ัง และเครื่องใชสํานักงาน 451 - 90 - 
สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดต้ัง - - 629 - 
รวม 451 - 1,393 - 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 กลุมบริษัทและบริษัทไดมีการซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนรวม
เปนเงินท้ังส้ิน 12.2 ลานบาท และ 4.7 ลานบาท ตามลําดับ (30 มิถุนายน 2552: 11.7 ลานบาท และ 2.6 ลานบาท 
ตามลําดับ) 

 
8 เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 
 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เงินฝากออมทรัพยของกิจการท่ีควบคุมรวมกันกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงจํานวน 
7.55 ลานบาท ไดนําไปใชเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคาร จํานวน 30 ลานบาท 

 
9 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร     
   สวนท่ีมีหลักประกัน 3,756 174 - - 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     
   สวนท่ีมีหลักประกัน 8,044 - - - 
 11,800 174 - - 
     

สวนที่ไมหมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
   สวนท่ีมีหลักประกัน 630 - - - 
     

รวม 12,430 174 - - 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกับสถาบันการเงินในประเทศบางแหง
เปนจํานวนรวม-15.4-ลานบาทและ-5.4-ลานบาท ตามลําดับ (2552: 16 ลานบาทและ 6 ลานบาท ตามลําดับ) ซึ่ง        
คํ้าประกันโดยบริษัทใหญ 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ในเดือนกันยายน 2552 กิจการท่ีควบคุมรวมกันไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ        
แหงหน่ึง จํานวนวงเงินท้ังส้ิน 30 ลานบาท เงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่าลบดวยอัตรารอยละตามท่ีกําหนด
ในสัญญา เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทและผูถือหุนรายใหญของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน-และเงินฝาก      
ออมทรัพยจํานวนเงิน 7.5 ลานบาท  
 

ในระหวางป 2553 กิจการท่ีควบคุมรวมกันไดเบิกใชเงินกูยืมรวมเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท 
 

10 เจาหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 34,318 37,790 18,915 18,276 
กิจการอื่น ๆ  31,475 33,660 27,929 29,353 
รวม  65,793 71,450 46,844 47,629 

 
11 สํารองตามกฎหมาย 
 

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

 
12 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและจัดจําหนาย และดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายไดและผลการดําเนินงานทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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13 คาใชจายตามลกัษณะ 
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
ซื้อกระดาษ 16,200 20,410 3,748 2,001 
คาพิมพ 20,508 22,342 5,079 2,927 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (6,756) (1,691) (2,240) 368 
คาจางพิมพและคาขนสง 26,148 29,479 26,017 27,621 
คาใชจายในการผลิตอื่น 14,512 19,580 2,753 925 
คาใชจายดําเนินการ 15,289 9,948 7,407 6,379 
คาใชจายในการขาย 2,839 3,030 1,557 1,083 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 21,159 18,560 12,685 10,370 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 8,699 10,047 3,339 2,518 
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 3,694 8,357 346 3,494 
หนี้สงสัยจะสญู 449 1,285 7 - 
อุปกรณตัดจําหนาย 234 - - - 

 
14 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 คํานวณ
จากกําไรสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดโดย
แสดงการคํานวณดังน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (ข้ันพื้นฐาน)  3,171 491 4,386 4,392 

จํานวนหุนสามญัท่ีออกจําหนายแลว 70,000 70,000 70,000 70,000 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.05 0.01 0.06 0.06 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (ข้ันพื้นฐาน)  10,872 1,560 9,973 35,938 

จํานวนหุนสามญัท่ีออกจําหนายแลว 70,000 70,000 70,000 70,000 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.16 0.02 0.14 0.51 

 
15 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได    
ภายในหนึ่งป   3,896 3,798 3,019 2,144 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 3,082 715 3,082 715 
รวม 6,978 4,513 6,101 2,859 

    

ภาระผูกพันอื่น ๆ     
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 585 - 555 - 

 
บริษัทไดทําสัญญาเชาและบริการ เพื่อเชาสํานักงานรวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง 
เปนระยะเวลา-2-ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 30 เมษายน 2552 ถึงวันท่ี-29-เมษายน-2554 และบริษัทสามารถตออายุไดอีก-
1-ป ภายใตเงื่อนไขเดิม  
 
กิจการท่ีควบคุมรวมกันไดทําสัญญาเชาคลังสินคา 2 แหงกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยกิจการท่ีควบคุมรวมกัน
ตกลงจายคาเชาตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ตามลําดับ 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

NINE Q2'10_Thai.doc 30 

16 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.71 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 49.7 ลานบาท โดยเงินปนผลจํานวน 35 ลานบาท    
ไดจายใหแกผูถือหุนเปนเงินปนผลระหวางกาลแลวในระหวางป 2552 และเงินปนผลจํานวน 14.7 ลานบาท ไดจาย
ใหแกผูถือหุนแลวในระหวางป 2553 

 
17 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงจํานวน
วงเงินท้ังส้ิน 10 ลานบาท เงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่าลบดวยอัตรารอยละตามท่ีกําหนดในสัญญา เงินกูยืม
ดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัท-และเงินฝากออมทรัพยจํานวนเงิน 2.5 ลานบาท ณ วันท่ี-30 มิถุนายน 2553-บริษัทยอย
ดังกลาวยังไมไดเบิกใชเงินกูยืมดังกลาว 

 
18 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไมไดใช     

 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปน้ี 
ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมดังตอไปน้ีกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม ในปดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการบัญชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 2554 
 และขอผิดพลาด  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการบัญชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)   กําไรตอหุน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี 2554 
 อาจเกิดข้ึน   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 2554 
(ปรับปรุง 2552) ท่ียกเลิก   
 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

19 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 ไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินระหวางกาลของงวด 2553 
ดังน้ี 
 

 2552 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กอนจัด    หลังจัด  กอนจัด    หลังจัด 

 ประเภท  จัดประเภท  ประเภท  ประเภท  จัดประเภท  ประเภท 

 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 

 (พันบาท) 

งบดุล           
คาใชจายคางจาย - 27,950 27,950 - 4,541 4,541 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 36,784 (27,950) 8,834 8,693 (4,541) 4,152 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 2552 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กอนจัด    หลังจัด  กอนจัด    หลังจัด 

 ประเภท  จัดประเภท  ประเภท  ประเภท  จัดประเภท  ประเภท 

 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุน            

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน     
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการ
ใหบริการ 46,518 70 46,588 20,205 70 20,275 

คาใชจายในการบริหาร 16,168 (70) 16,098 5,554 (70) 5,484 
       

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน     
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการ
ใหบริการ 101,066 102 101,168 42,137 102 42,239 

คาใชจายในการบริหาร 31,878 (102) 31,776 11,368 (102) 11,266 
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