
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 20,829,378 68,405,431 13,826,143 64,140,357

เงินลงทุนชั่วคราว 6 243,520,960 250,706,534 243,261,222 250,498,935

ลูกหนี้การคา 7 50,341,527 47,229,499 47,271,868 44,865,242

รายไดคางรับ 4 6,055,399 6,549,981 4,685,964 3,333,049

ลูกหนี้อื่น 8 6,556,429 5,602,350 53,699,889 43,131,295

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4     -     - 36,000,000 3,000,000

สินคาคงเหลือ 9 24,334,703 223,562,302 8,833,313 34,798,294

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,617,409 1,104,952 1,169,874 564,575

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 353,255,805 603,161,049 408,748,273 444,331,747

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 10 400,100 803,100     -     -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11     -     - 61,409,712 61,409,712

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 12 1,205,755 3,127,828 1,059,581 2,745,470

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 4,202,213 21,584,260 2,065,356 7,950,940

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 15,430,297 26,536,960 8,026,041 6,444,317

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,998,866 4,188,536 1,616,865 3,603,366

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 23,237,231 56,240,684 74,177,555 82,153,805

รวมสินทรัพย 376,493,036 659,401,733 482,925,828 526,485,552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม31 ธันวาคม
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 15     - 9,915,228     -     -

เจาหนี้การคา 16 75,571,972 122,826,397 11,454,202 26,409,671

เจาหนี้อื่น 17 6,121,407 9,697,373 4,923,895 4,272,640

คาใชจายคางจาย 4 10,461,818 15,389,558 6,119,429 6,237,048

ภาษีเงินไดคางจาย 5,232 126,226     - 126,226

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18 4,938,651 5,419,236 4,363,878 4,598,738

รวมหนี้สินหมุนเวียน 97,099,080 163,374,018 26,861,404 41,644,323

หนี้สินไมหมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 19 11,352,784 8,141,528 8,435,446 4,724,598

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 902,678 852,678 105,325 105,325

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 12,255,462 8,994,206 8,540,771 4,829,923

รวมหนี้สิน 109,354,542 172,368,224 35,402,175 46,474,246

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 20

    ทุนจดทะเบียน 259,250,000 259,250,000 259,250,000 259,250,000

    ทุนที่ออกและชําระแลว 170,048,386 170,048,386 170,048,386 170,048,386

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 272,705,895 272,705,895 272,705,895 272,705,895

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 21 4,087,395 3,800,380 4,087,395 3,800,380

กําไร (ขาดทุน) สะสม

       จัดสรรแลว

          ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 10,650,000 10,650,000 10,650,000 10,650,000

       ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (189,699,571) 29,648,149 (9,968,023) 22,806,645

รวมสวนของบริษัทใหญ 267,792,105 486,852,810 447,523,653 480,011,306

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (653,611) 180,699     -     -

รวมสวนของผูถือหุน 267,138,494 487,033,509 447,523,653 480,011,306

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 376,493,036 659,401,733 482,925,828 526,485,552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได  

รายไดจากการขาย 4 100,924,419   121,434,331 30,385,694 42,840,869

รายไดจากการใหบริการ 4 60,361,650     89,577,157 60,235,975 89,530,815

ดอกเบี้ยรับ 4 8,900,102       8,548,651 9,765,284 8,723,343

รายไดอื่น 4, 24 12,028,278     8,062,887 16,984,457 11,358,902

รวมรายได 182,214,449 227,623,026 117,371,410 152,453,929

คาใชจาย 

ตนทุนขายและการใหบริการ 4 99,802,354     153,886,289 65,961,197 90,281,348

คาใชจายในการขาย 4, 25 31,158,207     39,656,984 23,095,033 26,476,346

คาใชจายในการบริหาร 4, 26 47,972,062     46,518,973 30,537,880 27,900,091

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสราง

   การประกอบธุรกิจ 2 204,445,292            - 23,968,681          -

ตนทุนทางการเงิน 868,578          1,010,337 583,300 640,375

รวมคาใชจาย 384,246,493 241,072,583 144,146,091 145,298,160

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (202,032,044)  (13,449,557)    (26,774,681)    7,155,769

รายได (คาใชจาย)  ภาษีเงินได 29 (11,824,904)    (5,083,935)      813,590          (2,459,899)      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (213,856,948) (18,533,492)    (25,961,091) 4,695,870

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหม

   เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

   คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชนพนักงาน 19 (3,230,050)          - (3,840,669)          -

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 14, 29 646,010          - 768,134          -

- สุทธิจากภาษีเงินได (2,584,040)          - (3,072,535)          -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (216,440,988) (18,533,492)    (29,033,626) 4,695,870 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (212,699,627)  (18,351,856)    (25,961,091) 4,695,870

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,157,321)      (181,636)         -                         -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (213,856,948)  (18,533,492)    (25,961,091) 4,695,870

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (215,286,255)  (18,351,856)    (29,033,626) 4,695,870

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,154,733)      (181,636)                -        -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (216,440,988) (18,533,492)    (29,033,626) 4,695,870

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 30

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (1.251) (0.108) (0.153) 0.028

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด          -          - (0.153) 0.026

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สวนของ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง ยังไมได ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 170,048,386 272,705,895 2,278,995      10,300,000 60,253,392 515,586,668 679,841 516,266,509

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 21      -      - 1,521,385      -      - 1,521,385      - 1,521,385

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 31      -      -      -      - (11,903,387)   (11,903,387)        - (11,903,387)   

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน      -      - 1,521,385      - (11,903,387)   (10,382,002)        - (10,382,002)   

   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมซึ่งอํานาจควบคุม

      เปลี่ยนแปลง      -      -      -      -      -      - (317,506)       (317,506)       

   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย      -      -      -      -      -      - (317,506)       (317,506)       

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน      -      - 1,521,385      - (11,903,387)   (10,382,002)   (317,506)       (10,699,508)   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

   กําไรหรือขาดทุน      -      -      -      - (18,351,856)   (18,351,856)   (181,636)       (18,533,492)   

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป      -      -      -      - (18,351,856)   (18,351,856)   (181,636)       (18,533,492)   

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 22      -      -      - 350,000 (350,000)            -      -      -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 170,048,386 272,705,895 3,800,380 10,650,000 29,648,149 486,852,810 180,699 487,033,509

กําไรสะสม

(บาท)

งบการเงินรวม 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สวนของ

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง ยังไมได รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง จัดสรร ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 170,048,386 272,705,895 3,800,380      10,650,000 29,648,149 486,852,810 180,699 487,033,509

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 21      -      - 287,015      -      - 287,015      - 287,015

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 31      -      -      -      - (3,741,042)       (3,741,042)           - (3,741,042)       

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน      -      - 287,015      - (3,741,042)       (3,454,027)           - (3,454,027)       

   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดย

      อํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง      -      -      -      - (320,423)          (320,423)         320,423      -

   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย      -      -      -      - (320,423)          (320,423)         320,423      -

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน      -      - 287,015              - (4,061,465)       (3,774,450)      320,423 (3,454,027)       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

   กําไรหรือขาดทุน      -      -      -      - (212,699,627)   (212,699,627)  (1,157,321)    (213,856,948)   

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น      -      -      -      - (2,586,628)       (2,586,628)      2,588 (2,584,040)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป      -      -      -      - (215,286,255)   (215,286,255)  (1,154,733)    (216,440,988)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 170,048,386 272,705,895 4,087,395 10,650,000 (189,699,571)   267,792,105 (653,611)       267,138,494

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม 

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 170,048,386 272,705,895 2,278,995         10,300,000 30,364,162 485,697,438

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 21            -            - 1,521,385            -            - 1,521,385

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 31            -            -            -            - (11,903,387)      (11,903,387)      

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน            -            - 1,521,385            - (11,903,387)      (10,382,002)      

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน            -            - 1,521,385            - (11,903,387)      (10,382,002)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

   กําไรหรือขาดทุน            -            -            -            - 4,695,870 4,695,870

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป            -            -            -            - 4,695,870 4,695,870

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 22            -            -            - 350,000 (350,000)                      -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 170,048,386 272,705,895 3,800,380 10,650,000 22,806,645 480,011,306

กําไรสะสม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญแสดง ยังไมได

ที่ออกและ สวนเกิน สิทธิที่จะซื้อ ทุนสํารอง จัดสรร รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน หุนสามัญ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 170,048,386 272,705,895 3,800,380         10,650,000 22,806,645 480,011,306

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 21            -            - 287,015            -            - 287,015

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 31            -            -            -            - (3,741,042)        (3,741,042)        

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน            -            - 287,015            - (3,741,042)        (3,454,027)        

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน            -            - 287,015            - (3,741,042)        (3,454,027)        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

   กําไรหรือขาดทุน            -            -            -            - (25,961,091)      (25,961,091)      

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น            -            -            -            - (3,072,535)        (3,072,535)        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป            -            -            -            - (29,033,626)      (29,033,626)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 170,048,386 272,705,895 4,087,395 10,650,000 (9,968,023)        447,523,653

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (213,856,948)   (18,533,492)     (25,961,091)      4,695,870

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคา  1,225,247  1,997,675  983,484  1,347,720

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  10,642,896  21,502,064  3,639,529  5,938,895

ดอกเบี้ยรับ (8,900,102)       (8,548,651)       (9,765,284)       (8,723,343)       

ตนทุนทางการเงิน  868,578  1,010,337  583,300  640,375

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  1,022,757  1,305,723  41,565 (546,534)          

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน (2,028,653)       (7,344,946)       (432,888)          (768,181)          

ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง  128,256,880  3,042,426  14,704,015  634,950

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย          -          -          -  587,387

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (57,959)            (13,690)            (57,959)            (13,690)            

กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (242,955)          (6)                    (242,955)          (6)                    

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ (115,768)           156,208 (59,719)             158,043

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  12,353,509          -  4,520,907          -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  434,574  1,055,928  404,928  804,063

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  287,015  1,521,385  287,015  1,521,385

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได  11,824,904  5,083,935 (813,590)           2,459,899

(58,286,025)     2,234,896 (12,168,743)     8,736,833

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (2,106,132)       (5,251,037)       (2,015,303)       (9,474,852)       

รายไดคางรับ  494,582  20,130,123 (1,352,915)        18,405,989

ลูกหนี้อื่น (1,423,550)        12,300,213 (11,036,923)      3,536,835

สินคาคงเหลือ  70,970,719  5,941,499  11,260,966  2,585,842

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  13,007  587,833 (140,648)           568,063

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช  403,000  58,100          -          -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  334,994  151,120  131,825          -

เจาหนี้การคา (47,254,425)     (16,743,682)     (14,955,469)     (14,983,059)     

เจาหนี้อื่น (1,873,417)       (86,358)             646,604 (2,712,033)       

คาใชจายคางจาย (4,927,740)       (8,601,857)       (117,619)          (4,107,538)       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (480,585)           902,580 (234,860)           1,179,494

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (766,948)                   - (766,948)                   -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  50,000  5,000          -          -

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (44,852,520)      11,628,430 (30,750,033)     3,735,574

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

จายภาษีเงินได (718,689)          (4,823,404)       (590,877)          (4,468,359)       

ภาษีเงินได หัก ณ ที่จายไดรับคืน 1,854,676          - 1,854,676          -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (43,716,533)     6,805,026 (29,486,234)     (732,785)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 10,086,956  7,358,977 10,950,996  7,537,631

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน          -          - (33,000,000)              -

เงินลงทุนชั่วคราว 105,431,100 (140,690,838)   105,483,239 (140,483,239)   

ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ (235,000,000)   (12,002,000)     (235,000,000)   (12,002,000)     

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 137,055,388  7,000,000 137,055,388  7,000,000

ซื้ออุปกรณ (52,079)            (1,933,036)       (45,349)            (1,834,596)       

ขายอุปกรณ  104,441  474,657  47,241  470,561

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (7,274,058)       (8,541,765)       (2,227,352)       (1,636,489)       

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย          -          -          -  12,613

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 10,351,748 (148,334,005)   (16,735,837)     (140,935,519)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (554,998)          (694,029)          (351,101)          (448,723)          

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (3,741,042)       (11,903,387)     (3,741,042)       (11,903,387)     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (9,915,228)        40,878          -          -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (14,211,268)     (12,556,538)     (4,092,143)       (12,352,110)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (47,576,053)     (154,085,517)   (50,314,214)     (154,020,414)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 68,405,431 222,490,948  64,140,357 218,160,771

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20,829,378      68,405,431 13,826,143 64,140,357

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ          - 42,849          - 42,849

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 1,913,500 3,573,200  47,500          -

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6  เงินลงทุนชั่วคราว 

7  ลูกหน้ีการคา 

8  ลูกหน้ีอ่ืน 

9  สินคาคงเหลือ 

10  เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 

11  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

12  สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 

13  สินทรัพยไมมีตัวตน 

14  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

15  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

16  เจาหน้ีการคา 

17  เจาหน้ีอ่ืน 

18  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

19  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

20  ทุนเรือนหุน 

21  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

22  สํารองตามกฎหมาย 

23  สวนงานดําเนินงาน 

24  รายไดอ่ืน 

25  คาใชจายในการขาย 

26  คาใชจายในการบริหาร 

27  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

28  คาใชจายตามลักษณะ 

29  ภาษีเงินได 

   

   

  18 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

30  กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

31  เงินปนผล 

32  เครื่องมือทางการเงิน 

33  ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

34  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

  19 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี  8  กุมภาพันธ  2560 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 

และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย   
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 
 

บริษัทใหญในระหวางปไดแก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 72.35) ซึ่งเปนนิติบุคคล

ท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ         

ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธิ์ รายละเอียด

ของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 11 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช               

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                  

ตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ   
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 9255  ในเบ้ืองตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีออกและปรับปรุงใหม น้ัน มีผลให เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง                   

การเปล่ียนแปลงน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง            

วันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 34 
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(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 

  

รายการ เกณฑการวัดมูลคา 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี มูลคายุติธรรม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ มูลคายุติธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนท่ี  

กําหนดไว  ซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 (ฏ) 

 

(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท 

ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุ

ไวเปนอยางอ่ืน 

 

(ง) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ 

สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง  การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

 

ขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ 

 

ขอมูลเก่ียวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการท่ีสําคัญท่ีเปนเหตุใหตองมีการปรับปรุงจํานวน

เงินท่ีรับรูในงบการเงิน ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ 9 ประมาณการมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ 

หมายเหตุขอ 11 การทดสอบการดอยคา เก่ียวกับการใชขอสมมติท่ีสําคัญในการ

ประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

หมายเหตุขอ 14    การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได  การคาดการณกําไรทางภาษีใน

อนาคตท่ีจะนําขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน 
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หมายเหตุขอ 19 การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว

เก่ียวกับขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย และ 

หมายเหตุขอ 21 การวัดมูลคาของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

  

 การวัดมูลคายุติธรรม  
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 
 

การวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 
 

เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  
 

• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตได) 
 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี 
 

• หมายเหตุขอ  19    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

• หมายเหตุขอ  21    การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

• หมายเหตุขอ  32   เครื่องมือทางการเงิน 
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(จ) การปรับโครงสรางธุรกิจและการใชเกณฑในการดําเนินงานตอเน่ือง 

 

สืบเน่ืองจากแนวโนมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งบริษัทไดพิจารณาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว

และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ

มีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสิ่งพิมพของกลุมบริษัท โดยต้ังสํารองคาเผื่อมูลคาสินคา

ลดลงเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมุงเนนการผลิตและจําหนายสิ่งพิมพเฉพาะท่ีทํากําไรใหแก

กลุมบริษัท รวมท้ังมีแผนงานและมาตรการควบคุมคาใชจายท้ังในสวนของคาใชจายดานการผลิตโดยลดตนทุน

อยางตอเน่ือง เชน คาใชจายดานการบริหาร การจัดการการขนสง และคาใชจายบริหารอ่ืนๆ ซึ่งผลจากการ

ดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดมีการพิจารณาและรับรูผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ และตัด

จําหนายลิขสิทธ์ิสําหรับสิ่งพิมพ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 193.48 ลานบาท และ 10.97 ลาน

บาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ 20.83 ลานบาท และ 3.13 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ ตามลําดับ นอกจากน้ี กลุมบริษัทอยูระหวางการเจรจาและประเมินมูลคาธุรกิจโดยพันธมิตรรวมในการ

ลงทุน 

 

ท้ังน้ีฝายบริหารของกลุมบริษัทเห็นวายังมีสินทรัพยสุทธิเพียงพอท่ีจะดําเนินงานอยางตอเน่ืองและเชื่อวาการจัดทํา

งบการเงินตามขอสมมติฐานทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยางตอเน่ืองตอไปมีความเหมาะสม ดังน้ัน      

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไมไดรวมรายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการ

สินทรัพยและหน้ีสินใหม ซึ่งอาจจําเปนหากกลุมบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  

 

การรวมธุรกิจภายใตการควบคมุเดียวกัน  

 

การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนสวนไดเสียในกิจการภายใตการควบคุมของผูถือหุนซึ่งควบคุมกลุมบริษัท ถือเปน

การเขาครอบครองเสมือนวาไดเกิดขึ้นต้ังแตวันตนงวดของปเปรียบเทียบกอนหนาสุดหรือ ณ วันท่ีมีการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกันแลวแตวันใดจะหลังกวา เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไดมา

จะถูกรับรูดวยมูลคาตามบัญชีกอนการจัดทํางบการเงินรวมภายใตการควบคุมของผูถือหุน ท่ีกลุมบริษัทมีสวน

ควบคุม 
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บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิ  

ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําให

เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม            

นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  

 

ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา

จากผูถูกซื้อ 

 

การเปล่ียนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทท่ีไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมจะบันทึก

บัญชีโดยถือเปนรายการในสวนของผูถือหุน 
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การสูญเสียการควบคุม 

 

เม่ือกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอยน้ันออก 

รวมถึงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอ่ืนในสวนของผูถือหุนท่ีเก่ียวของกับบริษัทยอยน้ัน กําไร

หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม

ท่ียังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมา

จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  
 

(ข) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 

โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน   

 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคา รับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปน

สวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ง) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ี          

ในอนาคตของลูกคา ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 

 

(จ) สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

 ตนทุนของสินคาประกอบดวยราคาทุนท่ีซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและ       

สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของ                   

คาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

กลุมบริษัทตีราคาสินคาคงเหลือ ดังน้ี 

 

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต - หนังสือ - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

รายการโทรทัศน - แสดงมูลคาตนทุนของรายการท้ังท่ีอยูระหวางการผลิต

และ ท่ี ผ ลิต เส ร็จ  ตน ทุ น ข องรายก ารป ระกอบ ดวย 

คาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการผลิตรายการ 

รับรูเปนตนทุนเม่ือไดโอนสิทธ์ิและสงมอบ หรือเม่ือได

ออกอากาศแลว 

วัตถุดิบ - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน

โดยประมาณในการขาย  

 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
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(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน  
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 

กองทุนรวมตราสารหน้ีซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพย

หมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 
 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ีรายงาน 
 

การจําหนายเงินลงทุน 
  

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชี จะถูกบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 
 

(ช) สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 
 

การรับรูและการวัดมูลคา 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ                  

การจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน           

การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย สําหรับอุปกรณท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางาน

ไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ันไดถือวา ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ 

 

สวนประกอบของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน

ตองบันทึกแตละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  
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กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ี

ไดรับจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือ

คาใชจายในกําไรหรือขาดทุน  

 
 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา

และอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน 

และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคา

ตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูใน

กําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคา

ทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังน้ี 

 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 5 ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 

 

วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกส้ิน       

รอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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 (ซ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีกลุมบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ        

ขาดทุนจากการดอยคา 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเก่ียวของน้ัน  คาใชจายอ่ืนรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 
 

คาตัดจําหนาย   

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย

ไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

ไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 5 ป 

คาลิขสิทธ์ิหนังสือ  พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายท่ีสูงกวาระหวางวิธีเสนตรง

ภายในระยะเวลาสามถึงเจ็ดป และการคํานวณตามจํานวนเลม

ของหนังสือท่ีพิมพหรือจําหนายไดภายใตสัญญาลิขสิทธ์ิน้ันๆ 

 

วิธีการตัดจําหนาย  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฌ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม    

ในกรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน  จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทุกป ในชวงเวลา

เดียวกัน 
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ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด  

เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย               

หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน                 

ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมี                  

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ

รายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย   

เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  

  

(ญ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน  

 

(ฎ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฏ) ผลประโยชนของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน  

 

การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว   

 
 

ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  

ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงิน

และการจายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรู

รายการในกําไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการลดขนาดโครงการ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุม

บริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย

ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการ     

ท่ีพนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  
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การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 

มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิแกพนักงาน (ชําระดวยตราสารทุน) รับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไปกับ

การเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเขาใชสิทธิไดอยางไมมีเง่ือนไข จํานวนท่ีรับรู

เปนคาใชจายจะถูกปรับปรุงเพ่ือใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีแทจริงซึ่งเขาเง่ือนไขการใหบริการท่ีเก่ียวของ

และเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ซ่ึงเปนจํานวนท่ีเดิมเคยรับรูตามจํานวนสิทธิซื้อหุน            

ท่ี เขาเง่ือนไขการใหบริการท่ี เก่ียวของและเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใช เง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันท่ี              

ไดรับสิทธิ  สําหรับเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน     

ณ วันท่ีใหสิทธิจะถูกวัดคาเพื่อใหสะทอนถึงเง่ือนไขน้ันและไมมีการปรับปรุงสําหรับผลตางระหวางจํานวนท่ีคาด

ไวกับผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น

ในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ และมี

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึง

ภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 

 
 

(ฑ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

 

การขายสินคาและใหบริการ 

 

รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ     

ไปใหกับผู ซ้ือแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ัน                   

หรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน             

ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ี

จะตองรับคืนสินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 
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คานายหนา 

 

สําหรับรายการคาท่ีกลุมบริษัทเขาลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดดวย

จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา 

 

รายไดคาเชา 

 

รายไดคาเชารับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 

ดอกเบ้ียรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง   

 

(ฒ) ตนทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น   

 
 

(ณ) สัญญาเชาดําเนินงาน  

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   

 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา 

 

การจําแนกประเภทสัญญาเชา 

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน

สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  ถาการปฏิบัติตามขอตกลงน้ันขึ้นอยูกับ

การใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และขอตกลงน้ันจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัท 

มีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  
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ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนท่ี

เปนองคประกอบอ่ืนโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน                   

แตไมสามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนท่ีเทากับมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจํานวนหน้ีสินจะลดลงตามจํานวนท่ีจาย และตนทุน

ทางการเงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 

 

(ด) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได  

ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวของ

ในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ 

 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรู เม่ือเกิดจาก                     

ผลแตกตางชั่วคราวตอไปน้ี การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและ

รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุน                

ในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล 

 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการ

ท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้นรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ              

โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 
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ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึง

ผลกระทบของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอง

ชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมิน

น้ีอยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต 

ขอมูลใหมๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู 

การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง  

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิ              

ตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ

ภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน 

สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย

ยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษี                     

ในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 
 

(ต) กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กลุมบริษัทแสดงกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร_(ขาดทุน)_ตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามัญ  

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวน

หุนสามัญท่ีออกจําหนายระหวางป กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุน

สามัญท่ีปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเปนหุนสามัญปรับ

ลดท้ังหมดและสิทธิซื้อหุนของพนักงาน 
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(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

 ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

ดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการ 

ปนสวนอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน และภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงาน 
 
4 บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท       

หากกลุมบ ริษั ทมีอํานาจควบ คุมห รือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมห รือมี อิท ธิพ ลอยางมี นั ย 

สําคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยู 

ภายใตก า ร คว บ คุม เดีย วกัน ห รือ อ ยูภ า ยใตอิท ธิพ ล อยา งมีนัย สํา คัญ เดีย วกัน กับ บุค ค ลห รือกิจก า ร นั้น 

การเก่ียวของกันน้ีอาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 

 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 11 สําหรับความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญและกิจการท่ี

เก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 

 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

  ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุ ค ค ล ท่ี มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ                 

การวางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมตาง ๆ     

ของกิจการไมว าท างตรงห รือท างออม ท้ั งน้ี  

รวมถึงกรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ี

ในระดับบริหารหรือไม) 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน)  

ไทย เป น บ ริ ษั ท ให ญ ถื อ หุ น บ ริ ษั ท ร อ ย ล ะ  72 .35           

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น 

   จํากัด (มหาชน) 

ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท ให ญ ถือหุ น รอยละ 71.45      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท ให ญ ถือหุ น รอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท ให ญ ถือหุ น รอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

  ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด 

 

ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท ให ญ ถือหุ น รอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด  

 

ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท ให ญ ถือหุ น รอยละ 99.99      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

จํากัด 

ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท ให ญ ถือหุ น รอยละ 99.90      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท ให ญ ถือหุ น รอยละ 90.00      

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท ให ญ ถือหุ น รอยละ 84.50      

และมีกรรมการรวมกัน 

มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนชั่น ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ต้ิ ง                 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอรมเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด 

ไทย เป น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท ให ญ ถือหุ น รอยละ 45.00              

และมีกรรมการรวมกัน 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไป 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 

ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 

รายไดอ่ืน ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท)  

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 10,315  10,951  9,160  9,648 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 12,622  13,851  12,214  12,750 

ขายอุปกรณ 794  487  737  487 

รายไดอ่ืน 1,725  217  980  18 

คาใชจายในการขายและบริหาร 5,813  8,957  3,936  7,444 

        

บริษัทยอย        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  4  134 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  -  139  54 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  880  198 

รายไดอ่ืน -  -  7,426  4,288 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  1,362  1,489 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 10,623  16,453  10,621  16,004 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 34,612  56,645  21,263  32,440 

ขายอุปกรณ 28  -  28  - 

ซื้ออุปกรณ 3  1,228  3  1,228 

รายไดอ่ืน 2,187  14  2,114  - 

คาใชจายในการขายและบริหาร 3,429  4,197  1,350  1,459 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

 เงินเดือนและคาแรง 8,650  8,205  8,650  8,205 

 โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 636  595  636  595 

 อ่ืนๆ -  536  -  536 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 9,286  9,336  9,286  9,336 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา  - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 15,745  16,427  15,095  16,270 

บริษัทยอย -  -  3,645  3,671 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 12,695  9,132  12,690  8,861 

 28,440  25,559  31,430  28,802 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน -  (19)  -  (19) 

สุทธ ิ 28,373  25,473  31,363  28,716 

        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป -  -  -  - 

 

รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 671  -  671  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 435  34  435  34 

รวม 1,106  34  1,106  34 

 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 2,938  112  2,123  112 

บริษัทยอย -  -  48,779  39,134 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 1,966  1,666  1,882  1,637 

 4,904  1,778  52,784  40,883 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 

สุทธ ิ 4,904  1,778  52,784  40,883 

        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป -  -  -  - 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 
 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ที่เกี่ยวของกัน 2559  2558 2559  2558  2559  2558 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

           

บริษัทยอย 6.35  6.59 -  -  36,000  3,000 

 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  3,000  3,000 

เพิ่มขึ้น -  -  33,000  - 

ลดลง -  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  36,000  3,000 

 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 1,398  18,598  1,340  3,634 

บริษัทยอย -  -  -  3,584 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 67,284  92,647  3,781  8,419 

รวม 68,682  111,245  5,121  15,637 

        

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 1,528  3,801  1,142  1,141 

บริษัทยอย -  -  1,190  995 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 165  666  30  479 

รวม 1,693  4,467  2,362  2,615 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 
 

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 61  195  59  187 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 684  3,015  530  712 

รวม 745  3,210  589  899 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะส้ัน 

 

บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”)  จํานวน         

3 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามและมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของ

สถาบันการเงินในประเทศสี่แหง 

 

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินใหกูยืมระยะส้ันกับบริษัทยอย

ดังกลาว โดยเปล่ียนแปลงคูสัญญาในต๋ัวสัญญาใชเงินเดิมจากบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัดเปน บริษัท เนชั่น 

โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดยมีเง่ือนไขของสัญญาคงเดิม 

 

ในระหวางป 2559 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น โกลบอล  

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) จํานวน 33 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 

และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถาบันการเงินในประเทศสี่แหง 

 

สัญญาอื่นๆ 

 

บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญากับบริษัทใหญเพื่อรับบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการ

ดําเนินงาน การตลาดและงานดานอ่ืนๆ โดยบริษัทและบริษัทยอยจะชําระคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา   

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงานและงานดาน

อ่ืนๆ โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา  
 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับบริษัทใหญและกิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยจะ

ชําระคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 53  26  15  13 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 224  509  191  469 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 20,284  27,817  13,618  23,658 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง 268  40,053  2  40,000 

รวม 20,829  68,405  13,826  64,140 

   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุล

เงินบาท 

   

6 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 260  125,691  -  125,483 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 140,000  120,000  140,000  120,000 

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 103,261  5,016  103,261  5,016 

รวม 243,521  250,707  243,261  250,499 

 

เงินลงทุนชั่วคราวท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุลเงินบาท 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะส้ันกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแหงจํานวน          

140 ลานบาท (2558: 120 ลานบาท) โดยเงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืน 6 - 9 เดือน (2558:         

6 เดือน) และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.2 - 6.0 ตอป (2558: รอยละ 2.0 - 4.4 ตอป) 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของตราสารหน้ีท่ีอยูในความตองการของตลาดมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

หลักทรัพยเพือ่คา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,016  -  5,016  - 

ซื้อระหวางป 235,000  12,002  235,000  12,002 

ขายระหวางป (136,997)  (6,986)  (136,997)  (6,986) 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 242  -  242  -  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 103,261  5,016  103,261  5,016 

 

7 ลูกหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 28,440  25,559  31,430  28,802 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  31,684  32,550  16,961  17,573 

รวม  60,124  58,109  48,391  46,375 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (6,307)  (5,377)  (119)  (78) 

      คาเผื่อสินคารับคืน  (3,475)  (5,503)  (1,000)  (1,432) 

สุทธ ิ  50,342  47,229  47,272  44,865 

         

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         

   สําหรับป (กลับรายการ)  1,023  1,306  42  (546) 

 

  43 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 3,066  17,382  2,850  17,022 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 4,759  7,502  4,396  7,570 

   3 - 6 เดือน 1,052  431  976  431 

   6 - 12 เดือน 16,714  149  16,772  167 

   มากกวา 12  เดือน 2,849  95  6,436  3,612 

 28,440  25,559  31,430  28,802 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน -  (19)  -  (19) 

 28,373  25,473  31,363  28,716 

 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 19,770  21,750  16,525  17,072 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 5,339  5,450  320  450 

   3 - 6 เดือน 188  31  44  31 

   6 - 12 เดือน 294  20  41  20 

   มากกวา 12  เดือน 6,093  5,299  31  - 

 31,684  32,550  16,961  17,573 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,240)  (5,310)  (52)  (11) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (3,475)  (5,484)  (1,000)  (1,413) 

 21,969  21,756  15,909  16,149 
        

สุทธ ิ 50,342  47,229  47,272  44,865 

 

 โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 90 วัน 

 

 ลูกหน้ีการคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุลเงินบาท 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

 

8 ลูกหน้ีอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 4,904  1,778  52,784  40,883 

 
 

       
บุคคลหรอืกิจการอื่น         

ลูกหน้ีอ่ืน  2  100  2  100 

คาใชจายจายลวงหนา  1,365  1,886  697  489 

เงินทดรองจายพนักงาน  283  648  217  473 

ดอกเบ้ียคางรับ  2  1,190  -  1,186 

 

 1,652  3,824  916  2,248 

รวม  6,556  5,602  53,700  43,131 

 

9 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 24,335  222,906  8,833  34,142 

งานระหวางผลิต -  656  -  656 

รวม 24,335  223,562  8,833  34,798 

        

ตนทุนของสินคาคงเหลือและการใหบริการท่ี

บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุน

ขายและการใหบริการ 

       

- ตนทุนขายและการใหบริการ 89,243  133,786  61,032  86,681 

- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

 

10,559 

  

20,100 

  

4,929 

  

3,600 

สุทธ ิ 99,802  153,886  65,961  90,281 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหนายสิ่งพิมพของกลุมบริษัท ซึ่งผูบริหารมีการใชดุลยพินิจในการจัดประเภทสินคาคงเหลือตามชองทาง

การจัดจําหนายและแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งไดรับรูผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 193.48 ลานบาท และ 20.83 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ตามท่ีไดเปดเผยไวในขอ 2 (จ) 
 

10 เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช  

 

ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2559  เงิน ฝากประจําของบ ริษั ทยอยจําน วน 0.40 ล าน บาท (2558: 0.80 ลานบ าท ) 

ไดนําไปใชเปนหลักประกันหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง 
 

11 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2559  2558 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 61,410  62,010 

จําหนาย -  (600) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 61,410  61,410 

 

การควบรวมกิจการของบริษัทยอย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการ

ของบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัดกับบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ซึ่งเปนการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสรางการดําเนินงานของกลุมบริษัท 
 

ภายใตสัญญาโอนกิจการดวยวิธีการโอนทรัพยสินและหน้ีสินท้ังหมด บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จะโอน

ทรัพยสินและหน้ีสินท้ังหมดใหกับบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดยบริษัท เนชั่น โกลบอล            

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จะชําระคาตอบแทนใหแกบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จํานวน 47 ลานบาทโดยกําหนด

วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เปนวันท่ีรับโอนกิจการ ภายหลังการควบรวมกิจการดังกลาว บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้น

เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2559 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด มีรายไดจํานวน 3.74 ลานบาท และ

ขาดทุนจํานวน 6.19 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหน่ึงของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท  

  46 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

การซื้อเงินลงทุน 
 

ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) เม่ือวันท่ี 

1 มิถุนายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท (แบงออกเปนหุน

สามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) เปน 97 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 97,000 หุน 

มูลคาหุนละ 1,000 บาท) ใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) บริษัทยอย

ดังกลาวไดรับชําระคาหุนเต็มจํานวนเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย

เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 

 

การจําหนาย 
  

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด”) เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2558  

ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวไดมีมติพิเศษอนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลิก

กิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 
2558 บริษัทรับรูผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 0.59 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 

การพิจารณาการดอยคา 

 

ผูบริหารของบริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตท่ีเกิดขึ้น 

โดยประมาณการตามแผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของเงินทุน 

 

สมมติฐานเหลาน้ีมาจากดุลยพินิจของผูบริหาร และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและแผนการดําเนินธุรกิจ 

รวมถึงการคาดการณในอนาคตท่ีเชื่อวาสมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการเปล่ียนแปลงของขอมูล 

หรือมีขอมูลใหมท่ีชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของสมมติฐาน และอัตราคิดลดท่ีจะ

นํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด 

 

จากการทดสอบการดอยคาดังกลาว การประมาณการมูลคาท่ีจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชี กลุมบริษัทจึงไมรับรู

ขาดทุนจากการดอยคา 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังน้ี 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดสวนความเปน         

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  เงินปนผลรับ 

  2559 2558 2559  2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท นําเขา ผลิตและจําหนาย - 99.99 -  41,250 -  25,364  -  -  -  25,364  -  - 

   จํากัด (โอนกิจการและเสร็จ การตูนเพ่ือการศึกษา                     

สิ้นการชําระบัญชีเมื่อวันที่   

17 ตุลาคม 2559) 

และการบันเทิง                     

บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด ผลิตรายการโทรทัศน 99.99 99.99 1,000  1,000 1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 

   (จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ และใหบริการโฆษณา                     

วั น ที่  27 ธั น ว าค ม  2559 

และอยูระหวางการชําระ

บัญชี) 

ผานสื่อโทรทัศน                     

บริษัท เนชั่น โกลบอล นําเขา ผลิตและจําหนาย 99.47 98.99 97,000  50,000 60,410  35,046  -  -  60,410  35,046  -  - 

   เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก                     

 เพ่ือการศึกษาและการ                     

 บันเทิง                     

รวม       61,410  61,410  -  -  61,410  61,410  -  - 

 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

12 สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 
 

 งบการเงินรวม 

   เครื่องตกแตง     

   ติดต้ัง และ     

 สวนปรับปรุง  เครื่องใช     

 สินทรัพยเชา  สํานักงาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 2,926  14,058  500  17,484 

เพิ่มขึ้น -  286  1,200  1,486 

จําหนาย / ตัดจําหนาย (1,335)  (5,265)  (500)  (7,100) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 1,591  9,079  1,200  11,870 

เพิ่มขึ้น  -  9  -  9 

จําหนาย -  (2,342)  -  (2,342) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,591  6,746  1,200  9,537 

        

คาเส่ือมราคา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 2,671  10,167  33  12,871 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป 190  1,649  158  1,997 

จําหนาย / ตัดจําหนาย (1,298)  (4,737)  (91)  (6,126) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 1,563  7,079  100  8,742 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป 28  957  240  1,225 

จําหนาย -  (1,636)  -  (1,636) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,591  6,400  340  8,331 
        

มูลคาสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 255  3,891  467  4,613 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 28  2,000  1,100  3,128 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  346  860  1,206 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เครื่องตกแตง      

   ติดต้ัง และ     

 สวนปรับปรุง  เครื่องใช     

 สินทรัพยเชา    สํานักงาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 296  9,325  500  10,121 

เพิ่มขึ้น -  182  1,200  1,382 

จําหนาย (296)  (3,314)  (500)  (4,110) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 -  6,193  1,200  7,393 

เพิ่มขึ้น -  2  -  2 

จําหนาย -  (2,196)  -  (2,196) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  3,999  1,200  5,199 

        

คาเส่ือมราคา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 296  6,433  33  6,762 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป -  1,189  158  1,347 

จําหนาย (296)  (3,075)  (91)  (3,462) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 -  4,547  100  4,647 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป -  743  240  983 

จําหนาย -  (1,491)  -  (1,491) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  3,799  340  4,139 

        

มูลคาสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 -  2,892  467  3,359 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 -  1,646  1,100  2,746 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  200  860  1,060 

 

ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ ซึ่ง

ไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 4.81 ลานบาท และ 

1.27 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 3.77 ลานบาท และ 0.99 ลานบาท ตามลําดับ)  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

13 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม     

 คอมพิวเตอร     

 และคาลิขสิทธ์ิ  คาลิขสิทธ์ิ   

 ซอฟตแวร  หนังสือ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 810  178,858  179,668 

เพิ่มขึ้น 206  11,909  12,115 

ตัดจําหนาย -  (106,593)  (106,593) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 1,016  84,174  85,190 

เพิ่มขึ้น -  5,614  5,614 

ตัดจําหนาย -  (69,848)  (69,848) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,016  19,940  20,956 

      

คาตัดจําหนาย      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 460  148,237  148,697 

คาตัดจําหนายสําหรับป 237  21,265  21,502 

ตัดจําหนาย -  (106,593)  (106,593) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 697  62,909  63,606 

คาตัดจําหนายสําหรับป 172  10,471  10,643 

ตัดจําหนาย -  (57,495)  (57,495) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 869  15,885  16,754 

      

มูลคาสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 350  30,621  30,971 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 319  21,265  21,584 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 147  4,055  4,202 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม     

 คอมพิวเตอร     

 และคาลิขสิทธ์ิ  คาลิขสิทธ์ิ   

 ซอฟตแวร  หนังสือ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 -  58,124  58,124 

เพิ่มขึ้น 206  1,430  1,636 

ตัดจําหนาย -  (22,135)  (22,135) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 206  37,419  37,625 

เพิ่มขึ้น -  2,275  2,275 

ตัดจําหนาย -  (24,063)  (24,063) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 206  15,631  15,837 

      

คาตัดจําหนาย      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 -  45,871  45,871 

คาตัดจําหนายสําหรับป 18  5,920  5,938 

ตัดจําหนาย -  (22,135)  (22,135) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 18  29,656  29,674 

คาตัดจําหนายสําหรับป 41  3,599  3,640 

ตัดจําหนาย -  (19,542)  (19,542) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 59  13,713  13,772 

      

มูลคาสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 -  12,253  12,253 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 188  7,763  7,951 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 147  1,918  2,065 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

14 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รวม 15,430  26,537  -  - 

การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  15,430  26,537  -  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รวม 8,026  6,444  -  - 

การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  8,026  6,444  -  - 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที่    ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 2,176  (220)  -  1,956 

สินคาคงเหลือ 13,884  (4,784)  -  9,100 

ประมาณการหน้ีสิน 1,628  (4)  646  2,270 

ยอดขาดทุนยกไป 8,849  (6,745)  -  2,104 

รวม 26,537  (11,753)  646  15,430 

 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที่    ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 4,194  (2,018)  -  2,176 

สินคาคงเหลือ 13,275  609  -  13,884 

ประมาณการหน้ีสิน 1,354  274  -  1,628 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 456  (456)  -  - 

ยอดขาดทุนยกไป 10,326  (1,477)  -  8,849 

รวม 29,605  (3,068)  -  26,537 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 302  (78)  -  224 

สินคาคงเหลือ 5,197  (1,186)  -  4,011 

ประมาณการหน้ีสิน 945  (26)  768  1,687 

ยอดขาดทุนยกไป -  2,104  -  2,104 

รวม 6,444  814  768  8,026 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 565  (263)  -  302 

สินคาคงเหลือ 5,070  127  -  5,197 

ประมาณการหน้ีสิน 746  199  -  945 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 456  (456)  -  - 

รวม 6,837  (393)  -  6,444 

 

 

 

 

 

 

 

  55 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปน้ี 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

สินคาคงเหลือ 30,436  -  4,127  - 

ยอดขาดทุนยกไป 23,306  5,817  -  - 

รวม 53,742  5,817  4,127  - 

 

บริษัทรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษี เน่ืองจากผูบริหารพิจารณาวามี

ความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในป 2561 - 2564 ผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีท่ียังไมส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับ

ภาษีเงินไดปจจุบันน้ัน กลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเน่ืองจากยังไม

มีความเปนไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
1 

15 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร        

   สวนท่ีไมมีหลักประกัน -  9,915  -  - 

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียระยะส้ัน -  9,915  -  - 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่ออ่ืนๆ กับสถาบันการเงินในประเทศหลายแหงเปน

จํานวนเงินรวม 6.0 ลานบาท และ 5.0 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 16.01 ลานบาท และ 5.0 ลานบาท ตามลําดับ) ซึ่ง

ค้ําประกันโดยบริษัทใหญ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 4.93 ลานบาท 

และ 4.33 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 4.60  ลานบาท และ 4.31 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุลเงินบาท 

 

16 เจาหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 68,682  111,245  5,121  15,637 

กิจการอ่ืนๆ  6,890  11,581  6,333  10,773 

รวม  75,572  122,826  11,454  26,410 

 

เจาหน้ีการคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุลเงินบาท 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

17 เจาหน้ีอื่น 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 

   (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 4  1,693  4,467  2,362  2,615 

          

อื่นๆ          

เจาหน้ีอ่ืน   462  603  462  603 

รายไดรับลวงหนา   2,053  1,042  2,052  1,042 

เจาหน้ีคาซื้ออุปกรณ   1,913  3,585  48  13 

   4,428  5,230  2,562  1,658 

รวม   6,121  9,697  4,924  4,273 

  

เจาหน้ีอ่ืนท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนสกุลเงินบาท 

 

18 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ  3,898  3,350  3,881  3,095 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย  598  1,308  379  1,006 

อ่ืนๆ  443  761  104  498 

รวม  4,939  5,419  4,364  4,599 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

19 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน         

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ         

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  11,353  8,142  8,436  4,725 
 

 

        

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็         

รับรูในกําไรหรือขาดทุน         

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  748  1,373  637  996 

 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก        

   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูใน        

   ระหวางป 3,230  -  3,841  - 

 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541  ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก       

ความเสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        

   ณ วันท่ี 1 มกราคม 8,142  6,769  4,725  3,729 

        

รับรูในกําไรขาดทุน        

ตนทุนบริการปจจุบัน                                        865  1,056  615  804 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 314  317  232  192 

กําไรจากการลดขนาดโครงการ                        (431)  -  (210)  - 

 748  1,373  637  996 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตาม        

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย 3,230  -  3,841  - 

 3,230  -  3,841  - 

อื่นๆ        

รับเขา (โอนออก) (767)  -  (767)  - 

 (767)  -  (767)  - 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 11,353  8,142  8,436  4,725 
 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เกิดขึ้นจาก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

สมมติฐานประชากร (709)  -  (576)  - 

สมมติฐานทางการเงิน 1,180  -  809  - 

การปรับปรุงจากประสบการณ 2,759  -  3,608  - 

รวม 3,230  -  3,841  - 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนัก) ไดแก 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (รอยละ) 

อัตราคิดลด  2.9  4.1  2.9  4.1 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 

 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปน 15 ป (2558: 

18 ป) 
 

การวิเคราะหความออนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไป           

ไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนท่ี

กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (864)  1,001  (557)  643 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   1,229  (1,075)  820  (723) 

   (เปล่ียนแปลงรอยละ 1)        

พัฒนาการอัตรามรณะ (เปล่ียนแปลงรอยละ 1 ) 47  (52)  30  (33) 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (998)  1,160  (683)  789 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต          

   (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 1,135  (997)  772  (682) 

พัฒนาการอัตรามรณะ (เปล่ียนแปลงรอยละ 1 ) 45  (50)  30  (33) 
 

แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการ

ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ 
 

 

20 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน  2559  2558 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุนสามัญ 1  259,250  259,250  259,250  259,250 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 1  259,250  259,250  259,250  259,250 

          

หุนที่ออกและชําระแลว          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุนสามัญ 1  170,048  170,048  170,048  170,048 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 1  170,048  170,048  170,048  170,048 
 

 สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนน้ี        

จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

21 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 
 

 NINE-WA 
  

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ’’) ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของ

บริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 4,250,000 หนวย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันท่ีท่ีออกและเสนอขาย 

เสนอขายใหกับ  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

บริษัทยอย 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  4,250,000 หนวย 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 

ราคาในการใชสิทธิ  4 บาท ตอหุนสามัญ 

ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ               

แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
 

 มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Schole Model ภายใตขอสมมติฐาน

ทางการเงิน ดังน้ี 
 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 4.74 

ราคาใชสิทธิ (บาท) 4.00 

ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 81.75 

ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 

อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉล่ียยอนหลัง 3 ป รอยละ 2.93 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 
 

โครงการดังกลาวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอย ณ วันท่ีมีการใชสิทธิในแตละครั้ง 

 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาว เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ มีผลบังคับใชสําหรับการจายโดย

ใชหุนเปนเกณฑสําหรับการใหสิทธิในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 สงผลใหบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของ

สิทธิโครงการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานของกลุมบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกลาว 
 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 0.29 ลานบาท และ 0.29 ลานบาท ตามลําดับ (2558: 1.52 ลานบาท และ 1.52              

ลานบาท ตามลําดับ)  
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,387  3,800  832  2,279 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 815  1,600  678  1,664 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (710)  (1,313)  (123)  (143) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,492  4,087  1,387  3,800 
 

 NINE-W1 
 

ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ         

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2559 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

84.96 - - 84.96 4 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ         

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2558 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 ราคาใชสิทธิ วันหมดอาย ุ

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

84.96 - - 84.96 4 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ      

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิด

คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพิ่มทุน               

จดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 85 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 85,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

เปนจํานวน 259.25 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุน

สามัญจํานวนไมเกิน 174,250,000_หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิตามท่ีกลาวในขางตน 
 

22 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

23 สวนงานดําเนินงาน 
 

กลุมบริษัทมี 3 สวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน

ธุรกิจท่ีสําคัญน้ีผลิตสินคาและใหบริการท่ีแตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงาน

การจัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ี

รายงานของกลุมบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  
 

• สวนงาน 1    สื่อสิ่งพิมพและบริการ 

• สวนงาน 2    สื่อโทรทัศน 

• สวนงาน 3    อ่ืนๆ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน

ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปนขอมูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 
 

 ส่ือส่ิงพิมพและบริการ  ส่ือโทรทัศน  อื่นๆ  รวม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 154,798  187,669  4,570  20,158  1,918  3,184  161,286  211,011 

รายไดอ่ืน 17,528  15,131  1,052  23  2,348  1,458  20,928  16,612 

รวมรายได 172,326  202,800  5,622  20,181  4,266  4,642  182,214  227,623 
                

ดอกเบ้ียรับ 8,891  8,522  7  23  2  4  8,900  8,549 

ดอกเบ้ียจาย 26  44  -  1  -  1  26  46 

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 9,232  20,823  2,481  1,986  155  690  11,868  23,499 
                

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (195,433)  (8,192)  (4,538)  (3,185)  (2,061)  (2,073)  (202,032)  (13,450) 
                

รายจายฝายทุน 5,623  13,213  -  152  -  236  5,623  13,601 

สินทรัพยสวนงาน                

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 323,969  597,052  25,259  24,251  3,893  3,911  353,121  625,214 

หน้ีสินสวนงาน 
               

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 94,309  155,895  224  3,831  2,022  3,319  96,555  163,045 
 

กลุมบริษัทมีการพิจารณาขอมูลเก่ียวกับสวนงานท่ีรายงานใหม เพื่อใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางธุรกิจตามแผนการดําเนินงานในหมายเหตุ 2 (จ) 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

การกระทบยอดสินทรัพยและหน้ีสินของสวนงานที่รายงาน 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพย    

รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 353,121  625,214 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 23,372  34,188 

สินทรัพยรวม 376,493  659,402 

    

หน้ีสิน    

รวมหน้ีสินของสวนงานท่ีรายงาน 96,555  163,045 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 12,800  9,323 

หน้ีสินรวม 109,355  172,368 

สวนงานภูมิศาสตร 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมี

สาระสําคัญ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

24 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รายไดคาบริการสวนกลาง 3,642  1,732  11,409  6,437 

รายไดคาบริการอ่ืนๆ 3,494  4,061  3,061  3,630 

อ่ืนๆ 4,892  2,270  2,514  1,292 

รวม 12,028  8,063  16,984  11,359 
 

25 คาใชจายในการขาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

คาใชจายเก่ียวกับบุคคลากร 12,998  11,058  8,077  6,336 

คาใชจายดานการตลาด 12,708  21,047  10,062  13,158 

อ่ืนๆ 5,452  7,552  4,956  6,982 

รวม 31,158  39,657  23,095  26,476 
 

26 คาใชจายในการบริหาร 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร  12,347  14,249  7,025  8,539 

คาตอบแทนผูบริหาร 4 9,286  9,336  9,286  9,336 

คาใชจายสํานักงาน   16,386  15,503  6,493  5,965 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         

   (กลับรายการ) 7 1,023  1,306  42  (546) 

คาเสื่อมราคา  1,017  1,350  775  701 

อ่ืนๆ   7,913  4,775  6,917  3,905 

รวม  47,972  46,519  30,538  27,900 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

27 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง  43,723  49,280  31,745  36,039 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว  2,801  3,105  2,084  2,335 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 19 434  1,056  405  804 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 21 287  1,521  287  1,521 

โครงการใหพนักงานลาออกโดยสมัครใจ  1,386  -  370  - 

อ่ืนๆ  6,126  6,915  4,216  4,769 

รวม  54,757  61,877  39,107  45,468 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน

ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัท

จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึงอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได 

จดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุน

ท่ีไดรับอนุญาต 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

28 คาใชจายตามลักษณะ 

 

งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ  70,971  5,942  11,261  2,586 

คากระดาษและคาจางพิมพและคาขนสง  49,616  74,014  31,852  44,507 

คาใชจายในการผลิตอ่ืน  10,908  18,110  8,892  13,953 

คาลิขสิทธ์ิ  13,402  25,544  5,367  7,344 

ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง          

   (กลับรายการ)   (65,222)  3,042  (6,131)  635 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 27 54,757  61,877  39,107  45,468 

คาใชจายในการขาย  17,952  27,952  14,809  19,493 

คาใชจายสํานักงาน 26 16,386  15,503  6,493  5,965 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         

   (กลับรายการ) 7, 26 1,023  1,306  42  (546) 

คาเสื่อมราคา 12 1,225  1,997  983  1,347 

อ่ืนๆ  7,914  4,775  6,919  3,906 

รวมตนทุนขายและการใหบริการ

คาใชจายในการขาย และคาใชจาย 

ในการบริหาร 

 

178,932  240,062  119,594  144,658 

 

  70 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

29 ภาษีเงินได 

 

 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน         

สําหรับปปจจุบัน  72  2,067  -   2,067 

ภาษีปกอนๆท่ีบันทึกสูงไป  -   (51)  -   -  

  72  2,016  -   2,067 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14        

การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว  11,753  3,068  (814)  393 

รวมภาษีเงินได  11,825  5,084  (814)  2,460 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

 

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได  

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย (3,230) 

 

646 

 

(2,584) 

 

-  - 

 

- 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

 

 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 

 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (202,032)    (13,450) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  (40,406)  20  (2,690) 

ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษี   (132)    - 

คาใชจายตองหามทางภาษี   887    364 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น   (2)    (883) 

ผลแตกตางชั่วคราวท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย        

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   30,436    - 

ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย        

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   13,702    2,886 

การใชขาดทุนทางภาษีท่ีเดิมไมไดบันทึก   (2)     

ภาษีปกอนๆท่ีบันทึกสูงไป   -    (51) 

กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   7,342    5,458 

รวม 6  11,825  38  5,084 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได  

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย (3,841) 

 

768 

 

(3,073) 

 

-  - 

 

- 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดรวม   (26,775)    7,156 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  (5,355)  20  1,431 

คาใชจายตองหามทางภาษี   416    636 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น   (2)    (326) 

ผลแตกตางชั่วคราวท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย        

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   4,127    - 

กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   -    719 

รวม 3  (814)  34  2,460 

 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหปรับลดอัตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 เปนตนไป 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

30 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไร 

(ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป

โดยแสดงการคํานวณดังน้ี  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (212,700)  (18,352)  (25,961)  4,696 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 170,048  170,048  170,048  170,048 

        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (1.251)  (0.108)  (0.153)  0.028 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน)

สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละป 

หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ    

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (25,961)  4,696 
    

จํานวนหุนสามัญ (ขั้นพื้นฐาน) 170,048  170,048 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน -  11,479 

จํานวนหุนสามัญ (ปรับลด) 170,048  181,527 
    

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.153)  0.026 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

บริษัทไมไดแสดงขาดทุนตอหุนปรับลดสําหรับงบการเงินรวม เน่ืองจากกลุมบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน

ของ ผูถือหุนสามัญในงบการเงินรวมสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

 

บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ /หรือบริษัทยอย  

(NINE-WA) มารวมคํานวณเพ่ือหาขาดทุนตอหุนปรับลด เน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานของผูถือหุน

สามัญในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

บริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NINE-WA) มารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลด เน่ืองจากราคาใช

สิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับจากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญ

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

31 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร 

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.022 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  

3.74  ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร           

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.07 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                     

11.90 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

32 เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ

ทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล

ของระดับความเสี่ยงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ       

ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อใหม่ันใจ

วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเชื่อม่ัน

ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดแูลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวม           

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ  
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย    

ในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลักทรัพยท่ีเปน

ตราสารหน้ีและเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงท่ี กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียจากเงินเบิกเกินบัญชี           

(ดูหมายเหตุขอ 15)  

 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และระยะท่ีครบกําหนด

ชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 
  

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบ้ีย    หลังจาก 1 ป   

 ท่ีแทจริง  ภายใน 1 ป  แตภายใน 5 ป  รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

ป 2558        

หมุนเวียน         

   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.45 - 7.95  9,915  -  9,915 
 

ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ  
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเง่ือนไขท่ี            

ตกลงไวเม่ือครบกําหนด 
 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเสี่ยง

จากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน

แตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมได

คาดวาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 
 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง 
 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 
 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลําดับ

ชั้นมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคา

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชี

ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

 งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2559          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม           

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 103,261  -  103,261  -  103,261 

          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน 

   ทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 20,829         

เงินลงทุนชั่วคราว 140,260         

ลูกหน้ีการคา 50,342         

รายไดคางรับ 6,055         

ลูกหน้ีอ่ืน 4,908         

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 400         

เจาหน้ีการคา 75,572         

เจาหน้ีอ่ืน 4,068         

คาใชจายคางจาย 10,462         

 

   

31 ธันวาคม 2558          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 5,016  -  5,016  -  5,016 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

 งบการเงินรวม 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2558  

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน 

   ทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 68,405         

เงินลงทุนชั่วคราว 245,691         

ลูกหน้ีการคา 47,229         

รายไดคางรับ 6,550         

ลูกหน้ีอ่ืน 3,068         

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 803         

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 9,915         

เจาหน้ีการคา 122,826         

เจาหน้ีอ่ืน 8,655         

คาใชจายคางจาย 15,390         
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2559          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม           

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 103,261  -  103,261  -  103,261 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

          

31 ธันวาคม 2558          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 5,016  -  5,016  -  5,016 

          

          

          

          

          

          

          

 

 

         

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2559  

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน 

   ทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 13,826         

เงินลงทุนชั่วคราว 140,000         

ลูกหน้ีการคา 47,272         

รายไดคางรับ 4,686         

ลูกหน้ีอ่ืน 52,786         

เงินใหกูยืมระยะสั้นแก 

   กิจการท่ีเก่ียวของกัน 36,000         

เจาหน้ีการคา 11,454         

เจาหน้ีอ่ืน 2,872         

คาใชจายคางจาย 6,119         
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

31 ธันวาคม 2558          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน 

   ทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวย 

   มูลคายุติธรรม          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 64,140         

เงินลงทุนชั่วคราว 245,483         

ลูกหน้ีการคา 44,865         

รายไดคางรับ 3,333         
ลูกหน้ีอ่ืน 42,169         

เงินใหกูยืมระยะสั้นแก 

   กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3,000         

เจาหน้ีการคา 26,410         

เจาหน้ีอ่ืน 3,231         

คาใชจายคางจาย 6,237         

 

การวัดมูลคายุติธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญ 

 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคา

ยุติธรรมระดับ 2 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลคา  

ขอมูลที่ไมสามารถสังเกต

ไดที่มีนัยสําคัญ  

ความสัมพันธระหวาง

ขอมูลที่ไมสามารถสังเกต

ไดที่มีนัยสําคัญและการ

วัดมูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในหนวย

ลงทุนในความ

ตองการของตลาดท่ี

เปนเงินลงทุนเพื่อ

คา 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิ  ณ วันท่ี

รายงาน 

 ไมเก่ียวของ  ไมเก่ียวของ 

 

33 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ิน 

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได 

       

ภายในหน่ึงป   5,237  5,268  2,429  2,568 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป -  2,429  -  2,429 

รวม 5,237  7,697  2,429  4,997 

        

ภาระผูกพันอื่น        

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 1,072  1,497  672  694 

 

ก) บริษัทไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาสํานักงานรวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกกับบริษัทในประเทศแหง

หน่ึงเปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทตกลงชําระ

คาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกลาวมีเง่ือนไขในการตออายุสัญญาได 

 

ข) บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยตกลงจายคาเชา                

ตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปนเวลา 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและ

ไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ีอาจ

เก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2560 กลุมบริษัทไมมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลาน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญช ีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี

อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือ

ทางการเงิน 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 

(ปรับปรุง 2559) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

(ปรับปรุง 2559) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 

(ปรับปรุง 2559)  

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2559) 

การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 

(ปรับปรุง  2559) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 

(ปรับปรุง  2559) 

รายได-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

  

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 

(ปรับปรุง  2559) 

สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

   กลุมบริษัทไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ี  ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมี

สาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ   
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