
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

และบริษัทยอย 

 
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
 

  







  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 68,405,431 222,490,948 64,140,357 218,160,771

เงินลงทุนชั่วคราว 7 250,706,534 105,000,000 250,498,935 105,000,000

ลูกหนี้การคา 8 47,229,499 35,939,239 44,865,242 34,075,675

รายไดคางรับ 5 6,549,981 26,680,104 3,333,049 21,739,038

ลูกหนี้อื่น 9 5,602,350 16,693,242 43,131,295 45,462,771

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -     - 3,000,000 3,000,000

สินคาคงเหลือ 10 223,562,302 232,546,227 34,798,294 38,019,086

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,104,952 1,692,785 564,575 1,132,638

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 603,161,049 641,042,545 444,331,747 466,589,979

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 11 803,100 861,200     -     -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 12     -     - 61,409,712 62,009,712

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 13 3,127,828 4,612,733 2,745,470 3,359,093

สินทรัพยไมมีตัวตน 14 21,584,260 30,971,359 7,950,940 12,253,346

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15 26,536,960 29,605,169 6,444,317 6,836,926

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,188,536 4,339,656 3,603,366 3,603,366

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 56,240,684 70,390,117 82,153,805 88,062,443

รวมสินทรัพย 659,401,733 711,432,662 526,485,552 554,652,422

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

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

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 16 9,915,228 9,874,350     -     -

เจาหนี้การคา 17 122,826,397 139,570,079 26,409,671 41,392,730

เจาหนี้อื่น 18 9,697,373 6,662,779 4,272,640 7,436,921

คาใชจายคางจาย 5 15,389,558 23,991,415 6,237,048 10,344,586

ภาษีเงินไดคางจาย 126,226 2,933,904 126,226 2,527,295

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 5,419,236 4,516,656 4,598,738 3,419,244

รวมหนี้สินหมุนเวียน 163,374,018 187,549,183 41,644,323 65,120,776

หนี้สินไมหมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 20 8,141,528 6,769,292 4,724,598 3,728,883

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 852,678 847,678 105,325 105,325

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,994,206 7,616,970 4,829,923 3,834,208

รวมหนี้สิน 172,368,224 195,166,153 46,474,246 68,954,984

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 21

    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 21 272,705,895 272,705,895 272,705,895 272,705,895

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 22 3,800,380 2,278,995 3,800,380 2,278,995

กําไรสะสม

       จัดสรรแลว

          ทุนสํารองตามกฎหมาย 23 10,650,000 10,300,000 10,650,000 10,300,000

       ยังไมไดจัดสรร 29,648,149 60,253,392 22,806,645 30,364,162

รวมสวนของบริษัทใหญ 486,852,810 515,586,668 480,011,306 485,697,438

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 180,699 679,841     -     -

รวมสวนของผูถือหุน 487,033,509 516,266,509 480,011,306 485,697,438

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 659,401,733 711,432,662 526,485,552 554,652,422

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได  

รายไดจากการขาย 5 121,434,331   124,281,639   42,840,869 57,719,067

รายไดจากการใหบริการ 5 89,577,157     117,168,290   89,530,815 106,168,841

ดอกเบี้ยรับ 5 8,548,651       12,926,222     8,723,343       8,663,471       

รายไดอื่น 5, 25 8,062,887       6,980,502       11,358,902     8,578,859       

รวมรายได 227,623,026 261,356,653 152,453,929 181,130,238

คาใชจาย 

ตนทุนขายและการใหบริการ 5 153,886,289   177,309,075   90,281,348 105,973,589

คาใชจายในการขาย 5, 26 39,656,984     34,519,413     26,476,346 27,484,418

คาใชจายในการบริหาร 5, 27 46,518,973     43,405,054     27,900,091 27,535,849

ตนทุนทางการเงิน 1,010,337       1,025,917       640,375          679,536          

รวมคาใชจาย 241,072,583 256,259,459 145,298,160 161,673,392

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (13,449,557) 5,097,194 7,155,769 19,456,846

คาใชจายภาษีเงินได 30 (5,083,935)      (3,384,026)      (2,459,899)      (4,199,903)      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (18,533,492) 1,713,168 4,695,870 15,256,943

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป        -        -        -        -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (18,533,492) 1,713,168 4,695,870 15,256,943

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (18,351,856) 1,726,281 4,695,870 15,256,943

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (181,636)         (13,113)                  -        -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (18,533,492) 1,713,168 4,695,870 15,256,943

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ (18,351,856) 1,726,281 4,695,870 15,256,943

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (181,636) (13,113)        -        -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (18,533,492) 1,713,168 4,695,870 15,256,943

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 31

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.108) 0.010 0.028 0.090

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (0.108) 0.010 0.026 0.090

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่
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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 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 170,048,386 272,705,895 721,758         9,500,000 76,331,350 529,307,389 331,324 529,638,713

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 22      -      - 1,557,237           -      - 1,557,237      - 1,557,237

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 32      -      -      -      - (17,004,239) (17,004,239)      - (17,004,239)

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน      -      - 1,557,237      - (17,004,239) (15,447,002)      - (15,447,002)

   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมซึ่งอํานาจควบคุม

      เปลี่ยนแปลง 4      -      -      -      -      -      - 361,630 361,630

   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย      -      -      -      -      -      - 361,630 361,630

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน      -      - 1,557,237           - (17,004,239) (15,447,002) 361,630 (15,085,372)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

   กําไรหรือขาดทุน      -      -      -      - 1,726,281 1,726,281 (13,113) 1,713,168

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป      -      -      -      - 1,726,281 1,726,281 (13,113) 1,713,168

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 23      -      -      - 800,000 (800,000)      -      -      -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 170,048,386 272,705,895 2,278,995 10,300,000 60,253,392 515,586,668 679,841 516,266,509

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม 

กําไรสะสม

(บาท)
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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 22      -      - 1,521,385           -      - 1,521,385      - 1,521,385

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 32      -      -      -      - (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)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

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

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

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 23      -      -      - 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



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

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 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 170,048,386 272,705,895 721,758            9,500,000 32,911,458 485,887,497

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 22            -            - 1,557,237            -            - 1,557,237

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 32            -            -            -            - (17,004,239) (17,004,239)

   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน            -            - 1,557,237            - (17,004,239) (15,447,002)

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน            -            - 1,557,237            - (17,004,239) (15,447,002)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

   กําไรหรือขาดทุน            -            -            -            - 15,256,943 15,256,943

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป            -            -            -            - 15,256,943 15,256,943

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 23            -            -            - 800,000 (800,000)            -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 170,048,386 272,705,895 2,278,995 10,300,000 30,364,162 485,697,438

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสะสม

(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 22            -            - 1,521,385            -            - 1,521,385

   เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 32            -            -            -            - (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 23            -            -            - 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 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (18,533,492)     1,713,168        4,695,870 15,256,943

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคา 1,997,675        2,264,291        1,347,720        1,375,802        

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 21,502,064      22,625,912      5,938,895        9,352,416        

ดอกเบี้ยรับ (8,548,651)       (12,926,222)     (8,723,343)       (8,663,471)       

ตนทุนทางการเงิน 1,010,337        1,025,917        640,375           679,536           

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,305,723        935,568           (546,534)          335,332           

คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ) (7,344,946)       3,065,428        (768,181)          (267,272)          

ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง 3,042,426        4,150,809        634,950           2,543,234        

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ          - (7,579,285)                -          -

ขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียที่มี

   อยูกอนของบริษัทในผูถูกซื้อ          - 7,110,884                 -          -

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย          -          - 587,387                    -

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (13,690)                    - (13,690)                    -

กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (6)                             - (6)                             -

ขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 156,208                    - 158,043                    -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,055,928        929,892           804,063           761,964           

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1,521,385        1,557,237        1,521,385        1,557,237        

คาใชจายภาษีเงินได 5,083,935        3,384,026        2,459,899        4,199,903        

2,234,896 28,257,625 8,736,833 27,131,624

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (5,251,037)       122,408,166    (9,474,852)       62,440,484      

รายไดคางรับ 20,130,123      (13,041,058)     18,405,989      (11,439,414)     

ลูกหนี้อื่น 12,300,213      10,380,553      3,536,835        4,168,097        

สินคาคงเหลือ 5,941,499        (84,594,313)     2,585,842        (434,726)          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 587,833           6,277,842        568,063           5,011,883        

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 58,100             (421,987)                   -          -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          - (11,215,903)              -          -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 151,120           (1,054,013)                - (1,016,576)       

เจาหนี้การคา (16,743,682)     (28,563,799)     (14,983,059)     (53,763,560)     

เจาหนี้อื่น (86,358)           (7,993,265)       (2,712,033)       (6,727,253)       

คาใชจายคางจาย (8,601,857)       3,186,165        (4,107,538)       5,306,911        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 902,580           (5,344,166)       1,179,494        (3,711,172)       

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน          - (90,405)                    - (945,600)          

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5,000               333,325                    - 10,000             

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,628,430      18,524,767      3,735,574 26,030,698

จายภาษีเงินได (4,823,404) (4,913,332) (4,468,359) (3,800,925)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 6,805,026 13,611,435 (732,785) 22,229,773

สําหรับปสิ้นสุดวันที่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 7,358,977 12,926,222 7,537,631 8,663,471

เงินลงทุนชั่วคราว (140,690,838) (84,680,000) (140,483,239) (85,000,000)

ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ (12,002,000)          - (12,002,000)          -

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 7,000,000          - 7,000,000          -

รับคืนเงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่          - 14,000,000               -          -

ซื้ออุปกรณ (1,933,036)       (1,270,505)       (1,834,596)       (884,247)          

ขายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 474,657                    - 470,561                    -

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (8,541,765)       (11,671,331)     (1,636,489)       (2,501,488)       

เงินจายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทยอย          - (10,000,000)              - (10,000,000)     

เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย          -          - 12,613                      -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (148,334,005) (80,695,614) (140,935,519) (89,722,264)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (694,029)          (790,169)          (448,723)          (527,256)          

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (11,903,387)     (17,004,239)     (11,903,387)     (17,004,239)     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 40,878             101,462                    -          -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (12,556,538) (17,692,946) (12,352,110) (17,531,495)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (154,085,517) (84,777,125) (154,020,414) (85,023,986)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 222,490,948 305,872,793 218,160,771    303,184,757    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอยที่ซื้อมาระหวางป          - 1,395,280          -          -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 68,405,431 222,490,948 64,140,357 218,160,771

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ 42,849 495,097           42,849 495,097

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 3,573,200          -          -          -

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4  การซื้อบริษัทยอย 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

6  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

7  เงินลงทุนชั่วคราว 

8  ลูกหน้ีการคา 

9  ลูกหน้ีอ่ืน 

10  สินคาคงเหลือ 

11  เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 

12  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

13  สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 

14  สินทรัพยไมมีตัวตน 

15  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

17  เจาหน้ีการคา 

18  เจาหน้ีอ่ืน 

19  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

20  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

21  ทุนเรือนหุน 

22  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

23  สํารองตามกฎหมาย 

24  สวนงานดําเนินงาน 

25  รายไดอ่ืน 

26  คาใชจายในการขาย 

27  คาใชจายในการบริหาร 

28  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

29  คาใชจายตามลักษณะ 

30  ภาษีเงินได 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

31  กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

32  เงินปนผล 

33  เครื่องมือทางการเงิน 

34  ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

35  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

36  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

37  การจัดประเภทรายการใหม 

  14 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 
 

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 76.49) ซึ่งเปนนิติบุคคล

ท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ         

ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธิ์ รายละเอียด

ของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 5 และ 12 

 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช               

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                  

ตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ   
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 2558 ในเบ้ืองตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีออกและปรับปรุงใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง_การ

เปล่ียนแปลงน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง            

วันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 36 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 

  

รายการ เกณฑการวัดมูลคา 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี มูลคายุติธรรม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ มูลคายุติธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนท่ี

กําหนดไว ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 (ฏ) 

 

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท 

ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุ

ไวเปนอยางอ่ืน 

 

(ง) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงิน            

ท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง  การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

 

ขอสมมติฐานและความไมแนนอนของการประมาณการ 

 

ขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการท่ีสําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญท่ีเปนเหตุใหตองมีการ

ปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ 3 (ด)    ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

หมายเหตุขอ 15    การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุขอ 20 การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

หมายเหตุขอ 22 การวัดมูลคาของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 การวัดมูลคายุติธรรม  
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ

รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
 

กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา กลุมผู

ประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัด

ระดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 
 

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 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติฐานท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปน้ี 
 

• หมายเหตุขอ  20    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

• หมายเหตุขอ  22    การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

• หมายเหตุขอ  33   เครื่องมือทางการเงิน 
 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียง
ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การกาํหนด
วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  
 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึง
การรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุ
ไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษาและอ่ืนๆ       
ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ  
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม            
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน   ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชาํระหน้ี          
ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

(จ) สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

 ตนทุนของสินคาประกอบดวยราคาทุนท่ีซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและ       

สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของ                   

คาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

กลุมบริษัทตีราคาสินคาคงเหลือ ดังน้ี 

 

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต - หนังสือ - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

รายการโทรทัศน - แสดงมูลคาตนทุนของการรายการท้ังท่ีอยูระหวางการ

ผลิตและท่ีผลิตเสร็จ ตนทุนของรายการประกอบดวย 

คาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการผลิตรายการ 

รับรูเปนตนทุนเม่ือไดโอนสิทธ์ิและสงมอบ หรือเม่ือได

ออกอากาศแลว 

วัตถุดิบ - วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน

โดยประมาณในการขาย  

 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 

 

(ฉ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน  

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

 

กองทุนรวมตราสารหน้ีซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพย

หมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ีรายงาน 

 

การจําหนายเงินลงทุน 

  

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเก่ียวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 

 

(ช) สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 

 

การรับรูและการวัดมูลคา 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ                  

การจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน           

การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย  

 

สวนประกอบของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน

ตองบันทึกแตละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ี

ไดรับจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือ

คาใชจายในกําไรหรือขาดทุน  
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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 

 
 (ซ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีกลุมบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ        

ขาดทุนจากการดอยคา 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเก่ียวของน้ัน  คาใชจายอ่ืนรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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คาตัดจําหนาย   

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย

ไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

ไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธ์ิซอฟทแวร 5 ป 

คาลิขสิทธ์ิหนังสือ  พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายท่ีสูงกวาระหวางวิธีเสนตรง

ภายในระยะเวลาสามและหาป และการคํานวณตามจํานวนเลม

ของหนังสือท่ีพิมพหรือจําหนายไดภายใตสัญญาลิขสิทธ์ิน้ัน ๆ 

 

วิธีการตัดจําหนาย  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฌ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม    

ในกรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน  จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทุกป ในชวงเวลา

เดียวกัน 

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด  

เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย               

หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน                 

ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมี                  

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ

รายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย   

เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  

  

(ญ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน  

 

(ฎ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฏ) ผลประโยชนของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอน ๆ  ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน  

 

การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว   
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  

ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงิน

และการจายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรู

รายการในกําไรหรือขาดทุน 

 

กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย

ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการ     

ท่ีพนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  

 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 

มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิแกพนักงาน (ชําระดวยตราสารทุน) รับรูเปนคาใชจายพรอม ๆ ไปกับ

การเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเขาใชสิทธิไดอยางไมมีเง่ือนไข จํานวนท่ีรับรู

เปนคาใชจายจะถูกปรับปรุงเพ่ือใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีแทจริงซึ่งเขาเง่ือนไขการใหบริการท่ีเก่ียวของ

และเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเดิมเคยรับรูตามจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีเขา

เง่ือนไขการใหบริการท่ีเก่ียวของและเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันท่ีไดรับสิทธิ  

สําหรับเง่ือนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิ

จะถูกวัดคาเพื่อใหสะทอนถึงเง่ือนไขน้ันและไมมีการปรับปรุงสําหรับผลตางระหวางจํานวนท่ีคาดไวกับผลท่ีเกิดขึ้น

จริง 

 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันหรือท่ีกอตัวขึ้น      

อันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย

ไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคต          

โดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน   

ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปน

ตนทุนทางการเงิน 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

(ฑ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

 

การขายสินคาและใหบริการ 

 

รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ     

ไปใหกับผู ซ้ือแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ัน                   

หรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน             

ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ี

จะตองรับคืนสินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 

 

คานายหนา 

 

สําหรับรายการคาท่ีกลุมบริษัทเขาลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดดวย

จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา 

 

รายไดคาเชา 

 

รายไดคาเชารับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 

ดอกเบ้ียรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง   

 

(ฒ) ตนทุนทางการเงิน 

 

ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบี้ยจายของเงินเบิกเกินบัญชีและประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ ่มขึ ้น

เน่ืองจากเวลาท่ีผานไป และสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

(ณ) สัญญาเชาดําเนินงาน  

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   

 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา 

 

การจําแนกประเภทสัญญาเชา 

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน

สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  ถาการปฏิบัติตามขอตกลงน้ันขึ้นอยูกับ

การใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และขอตกลงน้ันจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัท 

มีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนท่ี

เปนองคประกอบอ่ืนโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน                   

แตไมสามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนท่ีเทากับมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจํานวนหน้ีสินจะลดลงตามจํานวนท่ีจาย และตนทุน

ทางการเงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 

 

(ด) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได  

ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวของ

ในการรวมธุรกิจ 

  

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอน ๆ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรู เม่ือเกิดจาก                     

ผลแตกตางชั่วคราวตอไปน้ี การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและ

รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุน                

ในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล 

 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการ

ท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้นรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ              

โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึง

ผลกระทบของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอง

ชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมิน

น้ีอยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ               

ในอนาคต ขอมูลใหมๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินได             

คางจายท่ีมีอยู การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง  

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิ              

ตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ

ภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน 

สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย

ยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษี                     

ในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

(ต) กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กลุมบริษัทแสดงกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร_(ขาดทุน)_ตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามัญ  

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของกลุมบริษัทดวย

จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายระหวางป กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของ

ผูถือหุนสามัญท่ีปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเปนหุน

สามัญปรับลดท้ังหมดและสิทธิซื้อหุนของพนักงาน 

 

(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

 ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

ดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการ 

ปนสวนอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนกําไรจากการตอรองราคาซื้อ เงินสด 

และรายการเทียบเทาเงินสด สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

4 การซื้อบริษัทยอย 

 

เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดมาซึ่งอํานาจการควบคุมในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทสิ่งพิมพโดยการซื้อหุนสามัญของบริษัทดังกลาวจํานวนรอยละ 49 จากผูถือหุนเดิมรายหน่ึง โดยชําระ

เปนเงินสดจํานวน 10 ลานบาท มีผลทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มจากรอยละ 49.992 เปน

รอยละ 98.992 

 

การมีอํานาจควบคุมในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายธุรกิจเดิมและ

ธุรกิจใหมไดคลองตัวขึ้น 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด มีรายไดเปนจํานวนเงิน 43.74 

ลานบาท และขาดทุนจํานวนเงิน 14.76 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหน่ึงของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทตามวิธี

รวมตามสัดสวน ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 จะมีรายไดรวม

จํานวน 86.61 ลานบาท และขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 29.22 ลานบาท 

 

  

  29 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ขอมูลของสิ่งตอบแทนท้ังหมดท่ีโอนใหและมูลคาท่ีรับรู ณ วันท่ีซื้อสําหรับสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา             

แตละประเภทท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

 

สินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา มูลคาตามบัญชี    มูลคายุติธรรม 

 ณ วันท่ี    ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม    31 ธันวาคม 

 2557  ปรับปรุง  2557 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,847  -  2,847 

ลูกหน้ีการคา 5,567  -  5,567 

รายไดคางรับ 4,941  -  4,941 

สินคาคงเหลือ 223,490  (22,581)  200,909 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,936  -  4,936 

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 861  -  861 

อุปกรณ 701  -  701 

สินทรัพยไมมีตัวตน 2,939  -  2,939 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 22,428  -  22,428 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 572  -  572 

เจาหน้ีการคา 174,016  -  174,016 

เจาหน้ีอ่ืน 31,418  -  31,418 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,051  -  3,051 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 2,340  -  2,340 

รวมสินทรัพยสุทธิที่ระบุได 58,457  (22,581)  35,876 

 

บ ริ ษั ท ไดว าจ างผู ป ระ เมิน อิส ระเพื่ อป ระเมิ น มูลค ายุ ติธรรม ของสิ น ท รัพ ย ท่ี ไดม าและห น้ี สิ น ท่ี รับ ม า 

ในเดือนมกราคม 2558 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ 

 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อรับรูจากผลลัพธของการซื้อธุรกิจ ดังน้ี 

 

  มูลคายุติธรรม 

 (พันบาท) 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให 10,000 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามสัดสวนในสวนไดเสีย  

   ในการรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในผูถูกซื้อ 362 

มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซื้อ  

   ท่ีกลุมบริษัทถืออยูกอนการซื้อธุรกิจ 17,935 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุได (35,876) 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ 7,579 

 
การวัดมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียท่ีมีอยูกอนของกลุมบริษัทในผูถูกซื้อรอยละ 49.992 ทําใหเกิดผลขาดทุนจํานวน 

7.11 ลานบาท (17.94 ลานบาท หักมูลคาตามบัญชีของบัญชีสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันท่ีซื้อธุรกิจจํานวน 

25.05 ลานบาท) ซึ่งกําไรจากการตอรองราคาซื้อและผลขาดทุนดังกลาวไดแสดงยอดสุทธิไวในรายไดอ่ืนในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

5 บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท       

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระ 

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 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยและการรวมคาไดเปดเผยในหมายเหตุ 12 สําหรับความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญ

และกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน 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  76.49           

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 

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 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไป 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 

ขายอุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 

รายไดอ่ืน ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการขายและบริหาร ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท)  

บริษัทใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 11,168  15,299  9,666  14,780 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 13,851  15,765  12,750  12,665 

ขายอุปกรณ 487  -  487  - 

คาใชจายในการขายและบริหาร 8,957  9,174  7,444  8,132 
        

บริษัทยอย        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  134  11,418 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  -  54  - 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  -  198  203 

รายไดอ่ืน -  -  4,288  727 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  1,489  300 
        

การรวมคา        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  27,932  -  1,898 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร -  414  -  829 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม -  4,434  -  - 

รายไดอ่ืน -  1,901  -  3,802 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  2,097  -  1,677 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท)  

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 16,467  6,033  16,004  5,902 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 56,645  70,366  32,440  44,067 

ซื้ออุปกรณ 1,228  500  1,228  500 

คาใชจายในการขายและบริหาร 4,197  3,055  1,459  1,560 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

 เงินเดือนและคาแรง 8,205  7,007  8,205  4,843 

 โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 595  469  595  325 

 อ่ืนๆ 536  450  536  311 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 9,336  7,926  9,336  5,479 

 

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา  - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 16,427  7,874  16,270  7,813 

บริษัทยอย -  -  3,671  3,522 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 9,132  645  8,861  545 

 25,559  8,519  28,802  11,880 

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

 คาเผื่อสินคารับคืน (19)  (16)  (19)  (16) 

สุทธ ิ 25,473  8,436  28,716  11,797 

        

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 34  54  34  54 

 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 112  5,901  112  5,832 

บริษัทยอย -  -  39,134  32,932 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 1,666  4,755  1,637  4,729 

 1,778  10,656  40,883  43,493 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 

สุทธ ิ 1,778  10,656  40,883  43,493 

        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป -  -  -  - 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ที่เกี่ยวของกัน 2558  2557 2558  2557  2558  2557 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

           

บริษัทยอย 6.59  6.75 -  -  3,000  3,000 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  3,000  3,000 

เพิ่มขึ้น -  -  -  - 

ลดลง -  -  -  - 

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

 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 18,598  18,893  3,634  4,601 

บริษัทยอย -  -  3,584  3,768 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 92,647  105,647  8,419  18,848 

รวม 111,245  124,540  15,637  27,217 

        

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 3,801  4,911  1,141  2,520 

บริษัทยอย -  -  995  3,342 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 666  535  479  461 

รวม 4,467  5,446  2,615  6,323 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 195  3,436  187  3,428 

บริษัทยอย -  -  -  200 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 3,015  3,360  712  1,036 

รวม 3,210  6,796  899  4,664 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะส้ัน 

 

บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”)  จํานวน         

3 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามและมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของ

สถาบันการเงินในประเทศสี่แหง 

 

สัญญาอื่นๆ 

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับบริษัทใหญเพื่อรับบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงาน 

การตลาดและงานดานอ่ืนๆ โดยบริษัทและบริษัทยอยจะชําระคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา   

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยหลายแหงเพ่ือใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงานและงานดาน

อ่ืนๆ โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา  

 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยจะชําระ

คาตอบแทนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 26  45  13  11 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 509  643  469  590 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 27,817  51,719  23,658  47,560 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง 40,053  170,084  40,000  170,000 

รวม 68,405  222,491  64,140  218,161 

   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนสกุล

เงินบาท 

   

7 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 125,691  35,000  125,483  35,000 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 120,000  70,000  120,000  70,000 

ตราสารหน้ีถือไวเพื่อคา 5,016  -  5,016  - 

รวม 250,707  105,000  250,499  105,000 

 

เงินลงทุนชั่วคราวท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนสกุลเงินบาท 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของตราสารหน้ีท่ีอยูในความตองการของตลาดมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

หลักทรัพยเพือ่คา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

ซื้อระหวางป 12,002  -  12,002  - 

ขายระหวางป (6,986)  -  (6,986)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,016  -  5,016  - 

 

8 ลูกหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 25,559  8,519  28,802  11,880 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  32,550  48,391  17,573  25,020 

รวม  58,109  56,910  46,375  36,900 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (5,377)  (8,123)  (78)  (624) 

      คาเผื่อสินคารับคืน  (5,503)  (12,848)  (1,432)  (2,200) 

สุทธ ิ  47,229  35,939  44,865  34,076 

         

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         

   สําหรับป (กลับรายการ)  1,306  936  (546)  335 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 17,382  8,278  17,022  8,228 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 7,502  125  7,570  32 

   3 - 6 เดือน 431  23  431  606 

   6 - 12 เดือน 149  -  167  2,571 

   มากกวา 12  เดือน 95  93  3,612  443 

 25,559  8,519  28,802  11,880 

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

 คาเผื่อสินคารับคืน (19)  (16)  (19)  (16) 

 25,473  8,436  28,716  11,797 

 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 21,750  34,200  17,072  23,202 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 5,450  5,450  450  1,389 

   3 - 6 เดือน 31  1,268  31  417 

   6 - 12 เดือน 20  2,955  20  12 

   มากกวา 12  เดือน 5,299  4,518  -  - 

 32,550  48,391  17,573  25,020 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,310)  (8,056)  (11)  (557) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (5,484)  (12,832)  (1,413)  (2,184) 

 21,756  27,503  16,149  22,279 
        

สุทธ ิ 47,229  35,939  44,865  34,076 

 

 โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 90 วัน 

 

ลูกหน้ีการคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนสกุลเงินบาท  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

9 ลูกหน้ีอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 1,778  10,656  40,883  43,493 

         

บุคคลหรอืกิจการอื่น         

ลูกหน้ีอ่ืน  100  114  100  53 

คาใชจายจายลวงหนา  1,886  5,428  489  1,515 

เงินทดรองจายพนักงาน  648  495  473  402 

ดอกเบ้ียคางรับ  1,190  -  1,186  - 

 

 3,824  6,037  2,248  1,970 

รวม  5,602  16,693  43,131  45,463 

 

10 สินคาคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 222,906  232,103  34,142  37,576 

งานระหวางผลิต 656  443  656  443 

รวม 223,562  232,546  34,798  38,019 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

11 เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยของบริษัทยอยจํานวน 0.80 ลานบาท (2557: 0.86 ลานบาท) 

ไดนําไปใชเปนหลักประกันหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 62,010  26,964 

ซื้อเงินลงทุน -  35,046 

จําหนาย (600)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 61,410  62,010 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังน้ี 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดสวนความเปน         

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  เงินปนผลรับ 

  2558 2557 2558  2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

  (รอยละ) (พันบาท) 

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

   จํากัด การตูนเพ่ือการศึกษา                     

 และการบันเทิง                     

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

   (บริษัทหยุดดําเนินพาณิชยกิจ และใหบริการโฆษณา                     

   ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2557) ผานสื่อโทรทัศน                     

บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด ใหบริการดาน - 59.99 -  1,000 -  600  -  -  -  600  -  - 

(เลิกกิจการและเสร็จสิ้น 

การชําระบัญชีเมื่อวันที่  

23 ธันวาคม 2558) 

การศึกษา                     

บริษัท เนชั่น โกลบอล นําเขา ผลิตและจําหนาย 98.99 98.99 50,000  50,000 35,046  35,046  -  -  35,046  35,046  -  - 

   เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก                     

 เพ่ือการศึกษาและการ                     

 บันเทิง                     

รวม       61,410  62,010  -  -  61,410  62,010  -  - 

 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

การจัดประเภทมาจากการรวมคา 

 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เพิ่มอีกรอยละ 49 ของทุน

ท่ีออกและชําระแลว เปนจํานวนเงิน 35.05 ลานบาท ทําใหบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด  เพิ่มจากรอยละ 49.992 เปนรอยละ 98.992 บริษัทดังกลาวจึงไดเปล่ียนสถานะจากการรวมคาเปนบริษัทยอย

รายละเอียดของการซื้อไดแสดงอยูในหมายเหตุขอ 4 

 

การจําหนาย 

  

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

พิเศษอนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 
20 ตุลาคม 2558 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 บริษัทรับรูผลขาดทุนจากการ

จําห น าย เงิน ลงทุ น ดั งกล าวจําน วน  0.59 ล าน บ าท  ใน งบ กําไรข าดทุ น เบ็ ด เส ร็ จสํ าห รับ ป สิ้ น สุ ด วัน ท่ี 

31 ธันวาคม 2558  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

13 สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 
 

 งบการเงินรวม 

   เครื่องตกแตง     

   ติดต้ัง และ     

 สวนปรับปรุง  เครื่องใช     

 สินทรัพยเชา  สํานักงาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 2,816  12,902  -  15,718 

เพิ่มขึ้น -  918  500  1,418 

ไดมาจากการซื้อธุรกิจ 110  238  -  348 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 2,926  14,058  500  17,484 

เพิ่มขึ้น -  286  1,200  1,486 

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

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

        

คาเส่ือมราคา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 2,345  8,262  -  10,607 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป 326  1,905  33  2,264 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 2,671  10,167  33  12,871 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป 190  1,649  158  1,997 

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

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

มูลคาสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 471  4,640  -  5,111 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 255  3,891  467  4,613 

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

 
  

  45 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เครื่องตกแตง      

   ติดต้ัง และ     

 สวนปรับปรุง  เครื่องใช     

 สินทรัพยเชา    สํานักงาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 296  8,446  -  8,742 

เพิ่มขึ้น -  879  500  1,379 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 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 -  6,193  1,200  7,393 

        

คาเส่ือมราคา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 296  5,090  -  5,386 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป -  1,343  33  1,376 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 296  6,433  33  6,762 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป -  1,189  159  1,348 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -  4,547  101  4,648 

        

มูลคาสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 -  3,356  -  3,356 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 -  2,892  467  3,359 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -  1,646  1,099  2,745 

 

ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวน

แลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 8.19 ลานบาท และ 0.99 ลานบาท ตามลําดับ                

(2557: 8.78 ลานบาท และ 3.32 ลานบาท ตามลําดับ)  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

14 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม     

 คอมพิวเตอร     

 และคาลิขสิทธ์ิ  คาลิขสิทธ์ิ   

 ซอฟทแวร  หนังสือ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 635  167,362  167,997 

เพิ่มขึ้น -  10,202  10,202 

ไดมาจากการซื้อธุรกิจ 175  1,294  1,469 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 810  178,858  179,668 

เพิ่มขึ้น 206  11,909  12,115 

ตัดจําหนาย -  (106,593)  (106,593) 

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

      

คาตัดจําหนาย      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 351  125,720  126,071 

คาตัดจําหนายสําหรับป 109  22,517  22,626 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 460  148,237  148,697 

คาตัดจําหนายสําหรับป 237  21,265  21,502 

ตัดจําหนาย -  (106,593)  (106,593) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 697  62,909  63,606 

      

มูลคาสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 284  41,642  41,926 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 350  30,621  30,971 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 319  21,265  21,584 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม     

 คอมพิวเตอร     

 และคาลิขสิทธ์ิ  คาลิขสิทธ์ิ   

 ซอฟทแวร  หนังสือ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 -  55,623  55,623 

เพิ่มขึ้น -  2,501  2,501 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 -  58,124  58,124 

เพิ่มขึ้น 206  1,430  1,636 

ตัดจําหนาย -  (22,135)  (22,135) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 206  37,419  37,625 

      

คาตัดจําหนาย      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 -  36,519  36,519 

คาตัดจําหนายสําหรับป -  9,352  9,352 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 -  45,871  45,871 

คาตัดจําหนายสําหรับป 18  5,920  5,938 

ตัดจําหนาย -  (22,135)  (22,135) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 18  29,656  29,674 

      

มูลคาสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 -  19,104  19,104 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 -  12,253  12,253 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 188  7,763  7,951 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

15 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รวม 26,537  29,605  -  - 

การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  26,537  29,605  -  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รวม 6,444  6,837  -  - 

การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  6,444  6,837  -  - 

 

  

  

  49 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี 

 

 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 

 

   งบการเงินรวม   

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน     

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  ไดมาจากการ  31 ธันวาคม 

 2557  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ซื้อธุรกิจ  2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          

ลูกหน้ีการคา 2,714  (335)  -  1,815  4,194 

สินคาคงเหลือ 8,342  830  -  4,103  13,275 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1  (1)  -  -  - 

ประมาณการหน้ีสิน 1,139  55  -  160  1,354 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -  456  -  -  456 

ยอดขาดทุนยกไป 3,210  1,978  -  5,138  10,326 

รวม 15,406  2,983  -  11,216  29,605 

 
  

  50 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

   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 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที ่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2557  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา 616  (51)  -  565 

สินคาคงเหลือ 4,562  508  -  5,070 

ประมาณการหน้ีสิน 729  17  -  746 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -  456  -  456 

รวม 5,907  930  -  6,837 

 

กลุมบริษัทยังไมรับรูรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะสิ้นอายุในป 2559 

และ 2563 จํานวน 14.66 ลานบาท และ 14.42 ลานบาท ตามลําดับ เน่ืองจากฝายบริหารพิจารณาวายังไมมีความ

เปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

16 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร        

   สวนท่ีไมมีหลักประกัน 9,915  9,874  -  - 

รวมหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียระยะส้ัน 9,915  9,874  -  - 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่ออ่ืนๆ กับสถาบัน

การเงินในประเทศหลายแหงเปนจํานวนรวม 16.01 ลานบาท และ 5.0 ลานบาท ตามลําดับ (2557: 17.01 ลานบาท 

และ 6.0 ลานบาท ตามลําดับ) ซึ่งค้ําประกันโดยบริษัทใหญ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 4.60 ลานบาท 

และ 4.31 ลานบาท ตามลําดับ (2557: 4.49 ลานบาท และ 4.16 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนสกุลเงินบาท 

 

17 เจาหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 111,245  124,540  15,637  27,217 

กิจการอ่ืนๆ  11,581  15,030  10,773  14,176 

รวม  122,826  139,570  26,410  41,393 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

18 เจาหน้ีอื่น 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 

   (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 5  4,467  5,446  2,615  6,323 

          

อื่นๆ          

เจาหน้ีอ่ืน   603  841  603  841 

รายไดรับลวงหนา   1,042  376  1,042  273 

เจาหน้ีคาซื้อสินทรัพย   3,585  -  13  - 

   5,230  1,217  1,658  1,114 

รวม   9,697  6,663  4,273  7,437 
 

19 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ  3,350  2,289  3,095  1,873 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย  1,308  1,323  1,006  934 

อ่ืนๆ  761  905  498  612 

รวม  5,419  4,517  4,599  3,419 
 

20 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน         

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ         

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  8,142  6,769  4,725  3,729 
         

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็         

รับรูในกําไรหรือขาดทุน         

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  1,373  1,166  996  914 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541  ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเสี่ยง

ของชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

   ณ วันท่ี 1 มกราคม    6,769  5,694  3,729  3,643 

รับรูในกําไรขาดทุน         

ตนทุนบริการปจจุบัน 28 1,056  930  804  762 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน  317  236  192  152 

  1,373  1,166  996  914 

อื่นๆ         

รับเขา (โอนออก)  -  -  -  118 

ผลประโยชนจาย  -  (946)  -  (946) 

ไดมาจากการซื้อธุรกิจ  -  855  -  - 

  -  (91)  -  (828) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม    8,142  6,769  4,725  3,729 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณติศาสตรประกันภัย 
 

ขอสมมติหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก) 

ไดแก 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

  (รอยละ) 

อัตราคิดลด  4.1  4.1  4.1  4.1 

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

ขอสมมติฐานเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปน 3 ป  

(2557: 3 ป) 

 

การวิเคราะหความออนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเก่ียวของในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไป           

ไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน

ท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 
 

 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) 

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

แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการ

ดังกลาวแตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

21 ทุนเรือนหุน 

 

 มูลคาหุน  2558  2557 

 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 

  

22 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 
 

 NINE-WA 
  

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญ

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

บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 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 (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 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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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ มีผลบังคับใชสําหรับการจายโดยใช

หุนเปนเกณฑสําหรับการใหสิทธิในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 สงผลใหบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของสิทธิ

โครงการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานของกลุมบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว 
 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 1.52 ลานบาท และ 1.52 ลานบาท ตามลําดับ (2557: 1.56 ลานบาท และ 1.56              

ลานบาท ตามลําดับ)  
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

 จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 )พันบาท  /พันหนวย(  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 832  2,279  265  722 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 678  1,664  1,059  1,928 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป (123)  (143)  (492)  (371) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,387  3,800  832  2,279 
 

 NINE-W1 
 

ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

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 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ         

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2557 

ออกสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2557 ราคาใชสิทธิ วันหมดอายุ 

(ลานหนวย) (บาท / หุน)  

84.96 - - 84.96 4 

5 ป นับต้ังแต

วันท่ีใหสิทธิ 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 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 
 

23 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

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

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

24 สวนงานดําเนินงาน 
 

กลุมบริษัทมี 3 สวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน

ธุรกิจท่ีสําคัญน้ีผลิตสินคาและใหบริการท่ีแตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงาน

การจัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ี

รายงานของกลุมบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  
 

• สวนงาน 1    สื่อสิ่งพิมพ 

• สวนงาน 2    สื่อโทรทัศน 

• สวนงาน 3    อ่ืนๆ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน

ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปนขอมูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 
 

 

 ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโทรทัศน  อื่นๆ  รวม 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 121,480  124,507  20,158  42,215  69,373  74,728  211,011  241,450 

รายไดอ่ืน 6,675  6,651  8,409  8,204  1,528  4,584  16,612  19,439 

รวมรายได 128,155  131,158  28,567  50,419  70,901  79,312  227,623  260,889 
                

ดอกเบ้ียรับ 66  4,573  8,409  8,204  74  149  8,549  12,926 

ดอกเบ้ียจาย 44  102  1  -  1  1  46  103 

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 20,663  20,736  1,986  3,317  850  837  23,499  24,890 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (22,971)  (18,817)  5,201  15,793  4,320  7,653  (13,450)  4,629 
                

สินทรัพยตามสวนงานท่ีรายงาน                

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 259,829  285,479  315,948  304,032  49,437  63,321  625,214  652,832 

รายจายฝายทุน 13,213  10,707  152  631  236  282  13,601  11,620 

หน้ีสินตามสวนงานท่ีรายงาน 
               

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 144,691  151,525  4,698  12,424  13,656  24,069  163,045  188,018 
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การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน สินทรัพยและหน้ีสิน และรายการอื่นที่มีสาระสําคัญของสวนงานที่

รายงาน 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

 (พันบาท) 

  

รายได    

รวมรายไดจากสวนงานท่ีรายงาน 227,623  260,889 

รายไดอ่ืน -  468 

รวมรายได 227,623  261,357 

    

กําไรหรือขาดทุน    

รวมกําไร (ขาดทุน) จากสวนท่ีรายงาน (13,450)  4,629 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อสุทธิ -  468 

กําไร (ขาดทุน) รวมกอนภาษีเงินได (13,450)  5,097 

    

สินทรัพย    

รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 625,214  652,832 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 34,188  58,601 

สินทรัพยรวม 659,402  711,433 

    

หน้ีสิน    

รวมหน้ีสินของสวนงานท่ีรายงาน 163,045  188,018 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 9,323  7,148 

หน้ีสินรวม 172,368  195,166 

สวนงานภูมิศาสตร 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมี

สาระสําคัญ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

25 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รายไดคาบริการสวนกลาง 1,732  2,016  6,437  5,440 

รายไดคาบริการอ่ืนๆ 4,061  1,516  3,630  720 

อ่ืนๆ 2,270  3,448  1,292  2,419 

รวม 8,063  6,980  11,359  8,579 
 

26 คาใชจายในการขาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

คาใชจายเก่ียวกับบุคคลากร 11,058  10,354  6,336  8,085 

คาใชจายดานการตลาด 21,047  16,606  13,158  12,341 

อ่ืนๆ 7,552  7,559  6,982  7,058 

รวม 39,657  34,519  26,476  27,484 
 

27 คาใชจายในการบริหาร 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร  14,249  14,996  8,539  11,383 

คาตอบแทนผูบริหาร 5 9,336  7,926  9,336  5,479 

คาใชจายสํานักงาน   15,503  13,907  5,965  6,457 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         

   (กลับรายการ) 8 1,306  936  (546)  335 

คาเสื่อมราคา  1,350  1,517  701  629 

อ่ืนๆ   4,775  4,123  3,905  3,253 

รวม  46,519  43,405  27,900  27,536 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

28 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง  49,280  45,921  36,039  31,969 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว  3,105  2,710  2,335  1,956 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 20 1,056  930  804  762 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 22 1,521  1,557  1,521  1,557 

อ่ืนๆ  6,915  10,255  4,769  8,031 

รวม  61,877  61,373  45,468  44,275 

 

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 

  

29 คาใชจายตามลักษณะ 

 

งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ  5,942  24,840  2,586  (435) 

คากระดาษและคาจางพิมพและคาขนสง  74,014  70,763  44,507  58,481 

คาใชจายในการผลิตอ่ืน  18,110  18,172  13,953  14,552 

คาลิขสิทธ์ิ  25,544  31,286  7,344  11,505 

ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง   3,042  4,151  635  2,543 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 28 61,877  61,373  45,468  44,275 

คาใชจายในการขาย  27,952  23,418  19,493  18,652 

คาใชจายสํานักงาน 27 15,503  13,907  5,965  6,457 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         

   (กลับรายการ) 8 1,306  936  (546)  335 

คาเสื่อมราคา 13 1,997  2,264  1,348  1,376 

อ่ืนๆ  4,775  4,123  3,905  3,253 

รวมตนทุนขายและการใหบริการ

คาใชจายในการขาย และคาใชจาย 

ในการบริหาร 

 

240,062  255,233  144,658  160,994 

 

  

  64 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

30 ภาษีเงินได 

 

 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน         

สําหรับปปจจุบัน  2,067  6,367  2,067  5,130 

ภาษีปกอนๆท่ีบันทึกสูงไป  (51)     -  -     - 

  2,016  6,367  2,067  5,130 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15        

การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว  3,068  (2,983)  393  (930) 

รวมภาษีเงินได  5,084  3,384  2,460  4,200 

 

 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 

 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดรวม   (13,450)    5,097 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  (2,690)  20  1,019 

คาใชจายตองหามทางภาษี   364    2,228 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น   (883)    (1,005) 

กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   5,458    1,142 

ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย        

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   2,886      - 

ภาษีปกอนๆท่ีบันทึกสูงไป   (51)      - 

รวม 38  5,084  66  3,384 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   7,156    19,457 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  1,431  20  3,891 

คาใชจายตองหามทางภาษี   636    1,239 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น   (326)    (930) 

กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   719    - 

รวม 34  2,460  22  4,200 

 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 

ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 

2558 ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 

 

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติอนุมัติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2559 เปนตนไป 

 

กลุมบริษัทใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการวัดมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีออกในป 2555  
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

31 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไร 

(ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป

โดยแสดงการคํานวณดังน้ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (18,352)  1,726  4,696  15,257 

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

        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.108)  0.010  0.028  0.090 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน)

สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละป 

หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (18,352)  1,726  4,696  15,257 

จํานวนหุนสามัญ (ขั้นพื้นฐาน) 170,048  170,048  170,048  170,048 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน -  -  11,479  - 

จํานวนหุนสามัญ (ปรับลด) 170,048  170,048  181,527  170,048 

        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ปรับลด) (บาท) (0.108)  0.010  0.026  0.090 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ NINE-WA_ไมมีผลตอการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด สําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เน่ืองจากมูลคายุติธรรมของบริการท่ียังไมไดรับจากพนักงานรวมกับราคาใชสิทธิมากกวา

ราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุนสามัญระหวางป 

 

32 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร           

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.07 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                     

11.90 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร 

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  

17.00 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนเมษายน 2557 

 

33 เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ

ทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  

 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล

ของระดับความเสี่ยงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ       

ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อใหม่ันใจ

วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเชื่อม่ัน

ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวม           

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ   

  68 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย    

ในตลาด ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตรา

ดอกเบ้ียจากเงินเบิกเกินบัญชี (ดูหมายเหตุขอ 16)  

 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระหรือกําหนด

อัตราใหมมีดังน้ี 
  

 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 
 

       

ป 2557        

หมุนเวียน         

   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.40 - 7.43  9,874  -  9,874 

 

ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ  

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเง่ือนไขท่ี            

ตกลงไวเม่ือครบกําหนด 
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเสี่ยง

จากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน

แตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมได

คาดวาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 

 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินรวมถึงมูลคาตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

  

 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

   (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2558          

หมุนเวียน          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  

 

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

 

ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจําสําหรับสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคายุติธรรม

เหลาน้ีถูกจัดประเภทอยูในระดับท่ีตางกันของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา นิยาม

ของระดับตางๆ มีดังน้ี 

 

• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน ซึ่งกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน

นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน 

 

กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิรวมของเงิน

ลงทุนซึ่งเปนขอมูลรายงานจากบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย 

 

 มูลคายุติธรรมของลูกหน้ีและเจาหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืนและเจาหน้ีอ่ืน เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกในบัญชี 

 

34 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได        

ภายในหน่ึงป   5,268  6,292  2,568  2,561 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 2,429  7,697  2,429  4,997 

รวม 7,697  13,989  4,997  7,558 

        

ภาระผูกพันอื่น        

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 1,497  2,648  694  1,844 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ก) บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสํานักงานรวมทั้ งส่ิงอาํนวยความสะดวกกบับริษทัในประเทศ     
แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ตามอตัราท่ี 
ตกลงกนัในสญัญา โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายสุญัญาได ้
 

ข) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าเช่า                
ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

 

35 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  

 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติั ดงัน้ี 
 

ก) จดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.022 บาท เป็นจาํนวน
เงินทั้งส้ิน 3.74 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัต่อไป 

 
ข) การควบรวมกิจการของบริษทัย่อยสองแห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั  และบริษทั เนชัน่  

โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั โดยคงไวซ่ึ้งบริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั ภายหลงัจากการ
ควบรวมเสร็จส้ิน 

 

36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558)   

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 

(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

 

   กลุมบริษัทไดประเมินเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ี  ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญ

ตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ   
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

37 การจัดประเภทรายการใหม    

 

รายการบางรายการในงบการเงินป_2557_ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบ

การเงินป 2558 ดังน้ี 

 

 2557 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็            

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ 7,579  7,579  -  -  -  - 

รายไดอ่ืน 6,512  (468)  6,980  8,579  -  8,579 

คาใชจายในการบริหาร 42,590  815  43,405  22,057  5,479  27,536 

คาตอบแทนผูบริหาร 7,926  (7,926)  -  5,479  (5,479)  - 

   -      -   
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