
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

  หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 92,218,333 20,829,378 86,056,523 13,826,143
เงินลงทนุชั่วคราว 6 103,024,834 243,520,960 102,961,205 243,261,222
ลูกหนี้การค้า 7 62,423,050 50,341,527 55,347,802 47,271,868
รายได้ค้างรับ 4 3,555,300 6,055,399 2,607,924 4,685,964
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 8 14,728,807 6,556,429 51,169,242 53,699,889
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 -     -     -     36,000,000
สินค้าคงเหลือ 9 18,649,108 24,334,703 5,699,270 8,833,313
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 670,956 1,617,409 624,683 1,169,874

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 295,270,388 353,255,805 304,466,649 408,748,273

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 10 400,100 400,100 -     -     
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 11 -     -     -     61,409,712
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 12 1,121,067 1,205,755 651,044 1,059,581
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 12,617,083 4,202,213 11,344,174 2,065,356
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 14 11,326,116 15,430,297 8,863,522 8,026,041
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 502,285 1,998,866 501,385 1,616,865

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 25,966,651 23,237,231 21,360,125 74,177,555

รวมสินทรพัย์ 321,237,039 376,493,036 325,826,774 482,925,828

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31 ธันวาคม31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 15 13,167,296 75,571,972 12,037,218 11,454,202
เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 16 3,937,522 6,121,407 3,461,089 4,923,895
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4 10,532,871 10,461,818 5,582,995 6,119,429
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -     5,232 -     -     
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 4,647,587 3,897,946 4,632,102 3,880,993
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 937,323 1,040,705 665,298 482,885

รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,222,599 97,099,080 26,378,702 26,861,404

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ
   ผลประโยชนพ์นกังาน 17 12,721,180 11,352,784 9,607,370 8,435,446
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 848,662 902,678 111,309 105,325

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13,569,842 12,255,462 9,718,679 8,540,771

รวมหนี้สิน 46,792,441 109,354,542 36,097,381 35,402,175

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 18
    ทนุจดทะเบยีน 259,250,000 259,250,000 259,250,000 259,250,000

    ทนุที่ออกและช าระแล้ว 170,048,386 170,048,386 170,048,386 170,048,386
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 18 272,705,895 272,705,895 272,705,895 272,705,895
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 19 4,214,805 4,087,395 4,214,805 4,087,395
ขาดทนุสะสม
       จัดสรรแล้ว
          ทนุส ารองตามกฎหมาย 20 10,650,000 10,650,000 10,650,000 10,650,000
       ขาดทนุสะสม (183,135,207) (189,699,571) (167,889,693) (9,968,023)
รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 274,483,879 267,792,105 289,729,393 447,523,653

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (39,281) (653,611) -     -     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 274,444,598 267,138,494 289,729,393 447,523,653

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 321,237,039 376,493,036 325,826,774 482,925,828

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้  

รายได้จากการขาย 4 84,043,110     100,924,419   25,001,945     30,385,694     

รายได้จากการให้บริการ 4 53,239,894     60,361,650     53,200,317     60,235,975     

รายได้ดอกเบี้ย 4 6,027,254       8,900,102       7,006,958       9,765,284       

รายได้อ่ืน 4, 22 14,963,205     12,028,278     21,996,208     16,984,457     

รวมรำยได้ 158,273,463   182,214,449   107,205,428   117,371,410   

ค่าใช้จา่ย 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 4 73,038,220     99,802,354     49,126,517     65,961,197     

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 4, 23 28,521,046     31,158,207     21,219,661     23,095,033     

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 24 44,645,206     47,972,062     31,620,386     30,537,880     

ผลขาดทุนจากการด้อยคา่ของเงินลงทุน 11 -     -     163,409,712   -     

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง

   การประกอบธรุกจิ 2, 9 -     204,445,292   -     23,968,681     

ต้นทุนทางการเงิน 786,116          868,578          588,303          583,300          

รวมค่ำใช้จำ่ย 146,990,588   384,246,493   265,964,579   144,146,091   

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 11,282,875     (202,032,044)  (158,759,151)  (26,774,681)    

รายได้ (คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 27 (4,104,181)      (11,824,904)    837,481          813,590          
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 7,178,694 (213,856,948) (157,921,670) (25,961,091)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการวัดมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 6 2,191,051       -     2,191,051       -     

   เงินลงทุนเผ่ือขายที่โอนไปก าไรหรือขาดทุน 6 (2,191,051)      -     (2,191,051)      -     

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง -     -     -     -     

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

การเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุติธรรมสุทธขิอง

รวมรำยกำรที่อำจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ใน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ 17 -     (3,230,050)      -     (3,840,669)      

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 14, 27 -     646,010          -     768,134          

ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง -     (2,584,040)      -     (3,072,535)      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

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

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 7,178,694 (216,440,988) (157,921,670) (29,033,626)

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,165,752       (212,699,627)  (157,921,670) (25,961,091)
   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 12,942            (1,157,321)      -     -     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 7,178,694 (213,856,948) (157,921,670) (25,961,091)

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,165,752       (215,286,255)  (157,921,670)  (29,033,626)    

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 12,942            (1,154,733)      -     -     
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 7,178,694 (216,440,988) (157,921,670) (29,033,626)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 28
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานและปรับลด 0.04 (1.25) (0.93) (0.15)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รวมรำยกำรที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ใน

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคา่ใหม่ของ

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ ยังไม่ได้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง จัดสรร ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 170,048,386 272,705,895 3,800,380      10,650,000 29,648,149 486,852,810 180,699 487,033,509

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19      -      - 287,015      -      - 287,015      - 287,015
   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 29      -      -      -      - (3,741,042)       (3,741,042)            - (3,741,042)        
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น      -      - 287,015      - (3,741,042)       (3,454,027)            - (3,454,027)        

   การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
   การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
      โดยอ านาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง      -      -      -      - (320,423)          (320,423)          320,423      -
   รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย      -      -      -      - (320,423)          (320,423)          320,423      -

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

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทุน      -      -      -      - (212,699,627)   (212,699,627)   (1,157,321)     (213,856,948)    
   ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน      -      -      -      - (2,586,628)       (2,586,628)       2,588 (2,584,040)        
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี      -      -      -      - (215,286,255)   (215,286,255)   (1,154,733)     (216,440,988)    

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

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 170,048,386 272,705,895 4,087,395 10,650,000 (189,699,571)  267,792,105 (653,611)       267,138,494

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 -                -                127,410 -                -                  127,410 -                127,410
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                -                127,410 -                -                  127,410 -                127,410

   การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
   การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
      โดยอ านาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                -                -                -                (601,388)         (601,388)       601,388 -                
   รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -                -                -                (601,388)         (601,388)       601,388 -                

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                127,410 -                (601,388)         (473,978)       601,388 127,410

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทุน -                -                -                -                7,165,752 7,165,752 12,942 7,178,694
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                -                -                -                7,165,752 7,165,752 12,942 7,178,694

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 170,048,386 272,705,895 4,214,805 10,650,000 (183,135,207)  274,483,879 (39,281)         274,444,598

(บาท)

งบกำรเงินรวม 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ขาดทุนสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ ยังไม่ได้
ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง จัดสรร รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19            -            - 287,015            -            - 287,015
   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 29            -            -            -            - (3,741,042)        (3,741,042)        
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น            -            - 287,015            - (3,741,042)        (3,454,027)        

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

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทุน            -            -            -            - (25,961,091)      (25,961,091)      
   ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน            -            -            -            - (3,072,535)        (3,072,535)        
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี            -            -            -            - (29,033,626)      (29,033,626)      

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ
ที่ออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2560 170,048,386 272,705,895 4,087,395 10,650,000 (9,968,023)        447,523,653

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 -                    -                    127,410 -                    -                    127,410
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    127,410 -                    -                    127,410

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    127,410 -                    -                    127,410

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    (157,921,670) (157,921,670)
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                    -                    -                    (157,921,670) (157,921,670)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 170,048,386 272,705,895 4,214,805 10,650,000 (167,889,693)    289,729,393

ขาดทุนสะสม

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 7,178,694        (213,856,948)   (157,921,670)   (25,961,091)     
ปรับรายการที่กระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 4,104,181         11,824,904 (837,481)          (813,590)          
ต้นทุนทางการเงิน 786,116            868,578  588,303  583,300
ค่าเสื่อมราคา 485,402            1,225,247  408,512  983,484
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,570,357         10,642,896  2,985,618  3,639,529
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                           -  163,409,712          -
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 447,015            434,574  320,954  404,928
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 127,410            287,015  127,410  287,015
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ (1,815,909)       (242,955)          (1,815,909)       (242,955)          
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (666,343)          (57,959)            (666,343)          (57,959)            
ก าไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                           - (3,264,083)                -
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 137,413            1,022,757  49,627  41,565
กลับรายการค่าเผ่ือสินค้ารับคืน (1,016,044)       (2,028,653)       (511,161)          (432,888)          
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 2,074,450         197,065,082  847,522  25,763,850
ก าไรจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ (380,754)          (115,768)          (5,762)             (59,719)            
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                   12,353,509 -                   4,520,907
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 83,882             -                   23,069 -                  
ดอกเบี้ยรับ (6,027,254)       (8,900,102)       (7,006,958)       (9,765,284)       

11,088,616      10,522,177      (3,268,640)       (1,108,908)       
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน
ลูกหนี้การค้า (11,202,892)     (2,106,132)       (7,614,400)       (2,015,303)       
รายได้ค้างรับ 2,500,099         494,582  2,078,040 (1,352,915)       
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (7,553,642)       (1,423,550)        3,149,912 (11,036,923)     
สินค้าคงเหลือ 3,611,145         2,162,517  2,286,521  201,131
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 883,276            13,007  496,553 (140,648)          
เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช้ -                   403,000 -                  -                  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 439,402            334,994  58,301  131,825
เจ้าหนี้การค้า (62,404,676)     (47,254,425)      583,016 (14,955,469)     
เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน (672,409)          (1,873,417)       (1,415,306)        646,604
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 71,053             (4,927,740)       (536,434)          (117,619)          
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 646,259           (480,585)           933,522 (234,860)          
ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน -                  (766,948)          -                  (766,948)          
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (54,016)             50,000  5,984          -
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด าเนินงาน (62,647,785)     (44,852,520)     (3,242,931)       (30,750,033)     

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้จ่ายออก (467,518)          (718,689)          (416,012)          (590,877)          
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน 1,498,760 1,854,676 1,498,760 1,854,676
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (61,616,543)     (43,716,533)     (2,160,183)       (29,486,234)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย -                  -                  4,264,083 -                  

เงินลงทุนชั่วคราว 140,196,109 105,431,100 140,000,000 105,483,239

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล (101,268,592)   -                  (101,268,592)   -                  

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอ่ืน 416,050,860 137,055,388 416,050,860 137,055,388

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อตราสารหนี้ของกิจการอ่ืน (312,000,000)   (235,000,000)   (312,000,000)   (235,000,000)   

เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 382,064 104,441 5,787 47,241

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์ -                  (52,079)            -                  (45,349)            

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (15,898,727)     (7,274,058)       (12,311,936)     (2,227,352)       

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                  -                  (3,000,000)       (33,000,000)     

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                  -                  39,000,000 -                  

ดอกเบี้ยรับ 6,020,425 10,086,956 6,999,600 10,950,996

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 133,482,139 10,351,748 177,739,802 (16,735,837)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -                  (9,915,228)       -                  -                  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -                  (103,000,000)   -                  

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท -                  (3,741,042)       -                  (3,741,042)       

ดอกเบี้ยจ่าย (476,641)          (554,998)          (349,239)          (351,101)          

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (476,641)          (14,211,268)     (103,349,239)   (4,092,143)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 71,388,955 (47,576,053)     72,230,380 (50,314,214)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 20,829,378 68,405,431 13,826,143 64,140,357

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 92,218,333 20,829,378      86,056,523 13,826,143

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 402,024                    - -                           -
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                  1,913,500 -                  47,500

31 ธันวาคม

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
17
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ข้อมูลทั่วไป 
2  เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
3  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  เงินลงทุนชั่วคราว 
7  ลูกหน้ีการค้า 
8  ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
9  สินค้าคงเหลือ 
10  เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 
11  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
12  ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 
13  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
14  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
15  เจ้าหน้ีการค้า 
16  เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 
17  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
18  ทุนเรือนหุ้น 
19  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
20  ส ารองตามกฎหมาย 
21  ส่วนงานด าเนินงาน 
22  รายได้อื่น 
23  ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
24  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
25  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
26  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
27  ภาษีเงินได้ 
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หมำยเหต ุ  สำรบัญ 
28  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
29  เงินปันผล 
30  เครื่องมือทางการเงิน 
31  ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
32  การจัดประเภทรายการใหม่ 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
และมีที่ อยู่ จดทะ เบี ยนตั้ งอยู่ เลขที่  1858/121-122, 125-128 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางน า
กรุงเทพมหานคร  
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 
 

บริษัทใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 71.04) ซึ่งเป็นนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  
 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการเป็นผู้น าเข้า ผลิต และจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ         
ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และการบริหารลิขสิทธิ์ รายละเอียด
ของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 11   
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้จัดท าขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้                
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                  
ตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง   
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  มกราคม 6025  ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
น้ัน มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็น
ต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินน้ี  



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่องบ
การเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปน้ี 
  

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี มูลค่ายุติธรรม 
หน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่  

   ก าหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 (ฎ) 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มูลค่ายุติธรรม 

 

(ค) สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท  
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ 
สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทเีป็นต้นไป 
 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญที่
เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุข้อ 9 ประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
หมายเหตุข้อ 7 8 และ 11 การทดสอบการด้อยค่า เก่ียวกับการใช้ข้อสมมติที่ส าคัญในการ 

   ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน 
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หมายเหตุข้อ 14    การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้  การคาดการณ์ก าไรทางภาษีใน 
   อนาคตที่จะน าขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ และ 

หมายเหตุข้อ 17 การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
   เก่ียวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
   ประกันภัย 

  
 การวัดมูลค่ายุติธรรม  

 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังน้ี  
 
• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

อย่างเดียวกัน 
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่

สามารถสังเกตได้) 
 
หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดที่มีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปน้ี 
 
• หมายเหตุข้อ  19    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
• หมายเหตุข้อ  30  เครื่องมือทางการเงิน 
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(จ) การปรับโครงสร้างธุรกิจและการใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและมุ่งเน้นการผลิตและ
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งผลจากการด าเนินการดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้มีการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ และตัดจ าหน่ายลิขสิทธ์ิส าหรับสิ่งพิมพ์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่           
31 ธันวาคม 2559 จ านวน 193.48 ล้านบาท และ 10.97 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ 20.83 ล้าน
บาท และ 3.13 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามล าดับ  
 
นอกจากน้ี บริษัทใหญ่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เก่ียวกับ
เกณฑ์การจัดท างบการเงินโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทใหญ่ 
ตลอดจนแผนงานและการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
เชื่อว่าการจัดท างบการเงินตามข้อสมมติทางบัญชีที่ว่ากลุ่มบริษัทจะด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองต่อไปมีความเหมาะสม 
ดังน้ัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และการจัดประเภท
รายการสินทรัพย์และหน้ีสินใหม่ ซึ่งอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
 (ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)  
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 

การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็น
การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วันใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้มา
จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่น ามารวมในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการก่อนการรวมธุรกิจภายใต้  
การควบคุมเดียวกัน 
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บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ  
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการน้ันท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม            
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 
 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา
จากผู้ถูกซื้อ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ท าให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยน้ันออก 
รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกับบริษัทย่อยน้ัน ก าไร
หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิม
ที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม  
 

 (ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท 
โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน   
 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ี          
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหน้ีจะถูกตัดจ าหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
 

 ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ       
สภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของ                   
ค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดับก าลังการผลิตตามปกติ 

 
ต้นทุนของสินค้าค านวณโดยใช้วิธี ดังน้ี 
 

สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต - หนังสือ - วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 
รายการโทรทัศน ์ - แสดงมูลค่าต้นทุนของรายการทั้งที่อยู่ระหว่างการผลิต

และที่ ผ ลิต เสร็จ  ต้นทุนของรายการประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการผลิตรายการ 
รับรู้เป็นต้นทุนเม่ือได้โอนสิทธ์ิและส่งมอบ หรือเม่ือได้
ออกอากาศแล้ว 

 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 
กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ส าหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน 
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(ฉ) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน  

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

 
ตราสารหน้ีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบ
ก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม 
และการเปล่ียนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก าไรหรือขาดทุน 
 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่
รายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 

  
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ท้ังหมด 
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(ช) ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ส าหรับอุปกรณ์ที่ควบคุม
โดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์น้ันได้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส วนประกอบของรายการ ่                 ส วนปร บปร งส นทร พย เช าและ ่    ั   ุ  ิ   ั  ์  ่    อ ปกรณ แต ละรายการท  ม  ุ    ์  ่         ี่ ีอาย การให ประโยชน ไม เท าก น   ุ     ้       ์  ่  ่  ั 
ต อง ้  บ นท กแต ละส วนประกอบท  ม น ยส าค ญแยกต างหากจากก น ั  ึ   ่   ่         ี่ ี ั     ั     ่         ั   
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ได้รับจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน 
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเสื่อมราคา 
 

ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคา
ทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 
 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดง
ได้ดังน้ี 
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ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 5 ปี 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น       
รอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ        
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ท่ีเก่ียวข้องน้ัน  ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

 

ค่าตัดจ าหน่าย   
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะให้ประโยชน์  
 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 5 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิหนังสือ พิจารณาจากจ านวนเงินตัดจ าหน่ายที่สูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรง

ภายในระยะเวลาสามถึงเจ็ดปี และการค านวณตามจ านวนเล่ม
ของหนังสือท่ีพิมพ์หรือจ าหน่ายได้ภายใต้สัญญาลิขสิทธ์ิน้ันๆ 

ค่าลิขสิทธ์ิรายการ 2 ปี 
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วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่    
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด   
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เม่ือมีการกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  ยอดขาดทุนที่บันทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์  หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินน้ันๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์               
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ 
ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันเก่ียวข้องด้วย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง 
และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่เป็นตราสารหน้ีที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 

  30 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ  
ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย   
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน  
 

(ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน 
 

 (ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ท างานให้กับกิจการ  
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ถูกค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน  
 

การค านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้น้ันจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้   
 

 

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบี้ยจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์  
ณ ต้นปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการลดขนาดโครงการ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทันที กลุ่ม
บริษัทรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวันใดวันหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการ  
ที่พนักงานไดท้ างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล  

 
(ฏ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ช าระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเง่ือนไข จ านวนที่รับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ านวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเง่ือนไขการให้บริการที่เก่ียวข้อง
และเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจ านวนที่เดิมเคยรับรู้ ตามจ านวนสิทธิซื้อหุ้น            
ที่ เข้าเง่ือนไขการให้บริการที่ เก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่ เง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่               
ได้รับสิทธิ  ส าหรับเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้ น     
ณ วันที่ให้สิทธิจะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเง่ือนไขน้ันและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหว่างจ านวนที่คาด
ไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง 
 

 (ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนจ านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 
 

 

(ฑ) รายได้ 
 

รายได้ทีร่ับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 
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การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส าคัญ     
ไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วน้ัน                   
หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการน้ัน             
ไม่อาจวัดมูลค่าของจ านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่
จะต้องรับคืนสินค้า  รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ 
 
ค่านายหน้า 
 

ส าหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วย
จ านวนเงินสุทธิเป็นค่านายหน้า 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 
ดอกเบี้ยรับ 

 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง   
 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น   
 

 

(ณ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า   
 

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า 
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(ด) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้   
ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อนๆ 
 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนที่ใช้ เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้ เม่ือเกิดจาก                     
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี  และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน                
ในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ 
 

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการ
ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ              
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช าระ กลุ่ม
บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูล
ใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การ
เปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ               
ตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ข องงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษี                      
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

 
(ต) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 กลุ่มบริษัทแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไร  (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามัญ               
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ านวน
หุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้น
สามัญที่ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่าย และผลกระทบของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับ
ลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน 

 
(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการ 
ปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หน้ีสินหมุนเวียนอื่น และประมาณการหน้ีสินไม่
หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 
4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท       
ห ากก ลุ่มบริษั ท มีอ าน าจควบคุมหรือควบคุมร่วม กันทั้ งท างตรงและทางอ้อมหรือ มีอิท ธิพลอย่ างมี                   
นัยส าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัท         
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภ ายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการ นั้น 
การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 11 ส าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส าคัญและกิจการที่
เก่ียวข้องกันอื่น มีดังน้ี 

 
ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง     

/สัญชำติ 
  ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ผู้บริหารส าคัญ ไทย บุ ค ค ล ที่ มี อ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ                 
การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ     
ของกิจการไม่ว่ าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ ง น้ี  
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าที่
ในระดับบริหารหรือไม่) 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด         
(มหาชน)  

ไทย เป็ นบริษั ท ใหญ่ ถือหุ้ นบริษั ท ร้อยละ  71 .04           
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
   จ ากัด (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษั ทที่ บริษั ทใหญ่ ถือหุ้ นร้อยละ 71.45      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ไทย เป็นบริษั ทที่ บริษั ทใหญ่ ถือหุ้ นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด ไทย เป็นบริษั ทที่ บริษั ทใหญ่ ถือหุ้ นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษั ทที่ บริษั ทใหญ่ ถือหุ้ นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด  
 

ไทย เป็นบริษั ทที่ บริษั ทใหญ่ ถือหุ้ นร้อยละ 99.99      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
   จ ากัด 

ไทย เป็นบริษั ทที่ บริษั ทใหญ่ ถือหุ้ นร้อยละ 99.93      
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ไทย เป็นบริษั ทที่ บริษั ทใหญ่ ถือหุ้ นร้อยละ 84.50      
และมีกรรมการร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จ ากัด รับโอน
ใบอนุญาต 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด ไทย เป็ น บ ริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท  เน ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ติ้ ง                 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด 

ไทย เป็นบริษั ทที่ บริษั ทใหญ่ ถือหุ้ นร้อยละ 45.00              
และมีกรรมการร่วมกัน 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายได้จากการขายและการให้บริการ ราคาซื้อขายทางการค้าปกติ 
ต้นทุนขายและการให้บริการ ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ขายอุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
ซื้ออุปกรณ์ ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม 
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม อัตราซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
รายได้อื่น ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 

 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท)  
บริษัทใหญ่        
รายได้จากการขายและการให้บริการ 10,884  10,315  8,544  9,160 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 8,881  12,622  8,444  12,214 
ขายอุปกรณ์ -  794  -  737 
รายได้อื่น 2,168  1,725  1,899  980 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย        
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,722  5,813  3,615  3,936 
        

บริษัทย่อย        
รายได้จากการขายและการให้บริการ -  -  -  4 
ต้นทุนขายและการให้บริการ -  -  -  139 
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม -  -  989  880 
รายได้อื่น -  -  7,095  7,426 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย        
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร -  -  1,245  1,362 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท)  
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,552  7,954  2,542  7,952 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 25,004  34,612  18,642  21,263 
ขายอุปกรณ์ -  28  -  28 
ซื้ออุปกรณ์ -  3  -  3 
รายได้อื่น 4,272  4,856  4,223  4,783 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย        
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,250  3,429  713  1,350 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
 เงินเดือนและค่าแรง 6,240  8,650  6,240  8,650 
 โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 458  636  458  636 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 6,698  9,286  6,698  9,286 
 
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 27,959  15,745  24,970  15,095 
บริษัทย่อย -  -  719  3,645 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 13,270  12,695  13,265  12,690 
 41,229  28,440  38,954  31,430 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 
 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน -  -  -  - 
สุทธิ 41,162  28,373  38,887  31,363 
        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี -  -  -  - 
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รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ -  671  -  671 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน -  435  -  435 
รวม -  1,106  -  1,106 

 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 8,745  2,938  6,681  2,123 
บริษัทย่อย -  -  39,730  48,779 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 4,079  1,966  3,776  1,882 
 12,824  4,904  50,187  52,784 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 12,824  4,904  50,187  52,784 
        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี -  -  -  - 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการ อัตรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
   ที่เกี่ยวข้องกัน 2560  2559 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
           
บริษัทย่อย -  6.35 -  -  -  36,000 
 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  36,000  3,000 
เพิ่มขึ้น -  -  3,000  33,000 
ลดลง -  -  (39,000)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  -  -  36,000 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 1,224  1,398  1,156  1,340 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 3,548  67,284  2,924  3,781 
รวม 4,772  68,682  4,080  5,121 

    

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 1,677  1,528  1,143  1,142 
บริษัทย่อย -  -  635  1,190 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 277  165  112  30 
รวม 1,954  1,693  1,890  2,362 

        
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ 145  61  113  59 
กิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 543  684  284  530 
รวม 688  745  397  589 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

บริษัทได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด”)  จ านวน         
3 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉล่ียของ
สถาบันการเงินในประเทศสี่แห่ง เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินให้
กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยเปล่ียนแปลงคู่สัญญาในตั๋วสัญญาใช้ เงินเดิมจาก บริษัท เนชั่น  
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด เป็น บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด โดยมีเง่ือนไขของสัญญาคงเดิม 
 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  (“บริษัท  เนชั่น  โกลบอล             
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด”) จ านวน 33 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
และมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉล่ียของสถาบันการเงินในประเทศสี่แห่ง บริษัทได้รับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจาก
บริษัทย่อยดังกล่าวทั้งจ านวนแล้วในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 
 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  (“บริษัท  เนชั่น  โกลบอล            
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด”) จ านวน 3 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และ
มีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉล่ียของสถาบันการเงินในประเทศสี่แห่ง บริษัทได้รับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท
ย่อยดังกล่าวทั้งจ านวนแล้วในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 
 

สัญญาอื่นๆ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่เพื่อรับบริการด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการด าเนินงาน 
การตลาด และงานด้านอื่นๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยตกลงจะช าระค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา   
 

บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการด าเนินงานและงานด้านอื่นๆ โดย
บริษัทจะได้รับค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา  
 

บริษัทย่อยได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่และกิจการที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเพื่อเช่าพื้นที่และบริการที่เก่ียวข้อง โดย
บริษัทย่อยตกลงจะช าระค่าเช่าและบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา 
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่เพื่อเช่าพื้นที่ส านักงานและบริการที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทและบริษัท
ย่อยตกลงจะช าระค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา  
 

บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและกิจการที่เก่ียวข้องอื่นเพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ โดยบริษัทจะ
ได้รับค่าบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา  



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 49  53  12  15 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 442  224  387  191 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 13,822  20,284  7,753  13,618 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 77,905  268  77,905  2 
รวม 92,218  20,829  86,057  13,826 

   

6 เงินลงทุนชั่วครำว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 64  260  -  - 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน -  140,000  -  140,000 
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า -  103,261  -  103,261 
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า        
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 102,961  -  102,961  - 
รวม 103,025  243,521  102,961  243,261 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ท าตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งจ านวน 140 ล้านบาท 
โดยมีก าหนดช าระคืน 6 - 9 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.2 - ร้อยละ 6.0  ต่อปี บริษัทได้รับช าระคืนตั๋วสัญญา
ใช้เงินดังกล่าวทั้งจ านวนในระหว่างปี 2560 
 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล โดยจ้างบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระในประเทศ กองทุนส่วน
บุคคลน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารเงินสดของบริษัท โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีตามสภาวการณ์ที่
เหมาะสมกับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 103.92 ล้านบาท  
(รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 0.90 ล้านบาท) 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาดมีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

หลักทรัพย์เพือ่ค้ำ        
ณ วันที่ 1 มกราคม 103,261  5,016  103,261  5,016 
ซื้อระหว่างปี 83,000  235,000  83,000  235,000 
ขายระหว่างป ี (54,832)  (136,997)  (54,832)  (136,997) 
โอนระหว่างปี (131,552)  -  (131,552)  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 123  242  123  242 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  103,261  -  103,261 

        
หลักทรัพย์เพือ่ค้ำ (ในกองทุนส่วนบุคคล)        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
โอนระหว่างปี 102,961  -  102,961  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 102,961  -  102,961  - 

        
หลักทรัพย์เผือ่ขำย        
ณ วันที ่1 มกราคม -  -  -  - 
ซื้อระหว่างปี 229,000  -  229,000  - 
ขายระหว่างป ี (360,552)  -  (360,552)  - 
โอนระหว่างปี 131,552  -  131,552  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 

        
หลักทรัพย์เผือ่ขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล)        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
ซื้อระหว่างปี 101,269  -  101,269  - 
โอนระหว่างปี (102,961)  -  (102,961)  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 1,692  -  1,692  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4 41,229  28,440  38,954  31,430 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  27,561  31,684  17,051  16,961 
รวม  68,790  60,124  56,005  48,391 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (3,908)  (6,307)  (169)  (119) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน  (2,459)  (3,475)  (488)  (1,000) 
สุทธิ  62,423  50,342  55,348  47,272 

         
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับป ี  137  1,023  50  42 

 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้า มีดังน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 3,743  3,066  2,047  2,850 
เกินก าหนดช าระ :        
   น้อยกว่า 3 เดือน 6,877  4,759  6,877  4,396 
   3 - 6 เดือน 790  1,052  630  976 
   6 - 12 เดือน 4,737  16,714  4,038  16,772 
   มากกว่า 12  เดือน 25,082  2,849  25,362  6,436 

 41,229  28,440  38,954  31,430 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 
 ค่าเผื่อสินค้ารับคืน -    -    -  - 
 41,162  28,373  38,887  31,363 

 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจกำรอื่นๆ        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 21,195  19,770  16,602  16,525 
เกินก าหนดช าระ :        
   น้อยกว่า 3 เดือน 2,390  5,339  164  320 
   3 - 6 เดือน 71  188  128  44 
   6 - 12 เดือน 127  294  111  41 
   มากกว่า 12  เดือน 3,778  6,093  46  31 
 27,561  31,684  17,051  16,961 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,841)  (6,240)  (102)  (52) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (2,459)  (3,475)  (488)  (1,000) 
 21,261  21,969  16,461  15,909 
        

สุทธิ 62,423  50,342  55,348  47,272 
 

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 90 วัน 
 

 

8 ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4 12,824  4,904  50,187  52,784 
         
บุคคลหรอืกิจกำรอื่น         
ลูกหน้ีอื่น  -  2  -  2 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  1,224  1,365  776  697 
เงินทดรองจ่ายพนักงาน  311  283  199  217 
ดอกเบี้ยค้างรับ  10  2  7  - 
เงินมัดจ า  360  -  -  - 

 
 1,905  1,652  982   916 

รวม  14,729  6,556  51,169  53,700 

 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
สินค้าส าเร็จรูป 18,649  24,335  5,699  8,833 

        
ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

และได้รวมในบัญชีต้นทุนขายและการ
ให้บริการ 

       

- ต้นทุนขาย 70,964  89,243  48,279  61,032 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

2,074 
  

10,559 
  

848 
  

4,929 
สุทธิ 73,038  99,802  49,127  65,961 

 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งผู้บริหารมีการใช้ดุลยพินิจในการจัดประเภทสินค้าคงเหลือตาม
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งได้รับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 193.48 ล้านบาท และ 20.83 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามล าดับ ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 2 (จ) 

 
10 เงินฝำกที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้  

 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560  เงินฝากประจ าของบริษัทย่อยจ านวน 0.40 ล้านบาท (2559: 0.40 ล้านบาท ) 
ได้น าไปใช้เป็นหลักประกันหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 61,410  61,410 
เพิ่มขึ้น 103,000  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่า (163,410)  - 
จ าหน่าย (1,000)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  61,410 

 
การควบรวมกิจการของบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการ
ของบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด และบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 

ภายใต้สัญญาโอนกิจการด้วยวิธีการโอนทรัพย์สินและหน้ีสินทั้งหมด บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด  จะโอน
ทรัพย์สินและหน้ีสินทั้งหมดให้ กับบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด  โดยบริษัท เนชั่น โกลบอล            
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด จะช าระค่าตอบแทนให้แก่บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด จ านวน 47 ล้านบาทโดยก าหนด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่รับโอนกิจการ ภายหลังการควบรวมกิจการดังกล่าว บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และได้ด าเนินการช าระบัญชีเสร็จสิ้น
เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2559 
 

ผลจากการควบรวมกิจการดังกล่าว ในการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น          
โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด”) เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 50 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็น 97 ล้านบาท (แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 97,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด”) บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับช าระค่าหุ้นเต็มจ านวนเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และได้จดทะเบียน
การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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การเพิ่มเงินลงทุน 
 

ในการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด”) เม่ือวันที่ 
20 พฤษภาคม 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 97 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 97,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็น 200 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 200,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่   
5 มิถุนายน 2560 
 

การรับคืนเงินลงทุน 
  
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  (“บริษัท เนชั่น คิดส์ จ ากัด”) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้มีมติพิเศษอนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้ด าเนินการช าระบัญชีเสร็จสิ้นเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2560 
บริษัทได้รับช าระเงินที่จ่ายจากผลก าไรสะสมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน 4.26 ล้านบาท 

และรับรู้ก าไรจากการรับคืนเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 3.26 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560  

 

การพิจารณาการด้อยค่า 
 

ผู้บริหารของบริษัทได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง โดยประมาณการตามแผนการด าเนินธุรกิจ  และอัตราคิดลดซึ่งค านวณจากวิธีต้นทุน       
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของเงินทุน 

 

ข้อสมมติที่ส าคัญในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ข้อสมมติส ำคัญ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 (ร้อยละ) 

อัตราคิดลด 11.05  7.35 
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate)  0.00  1.50 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี         
ซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เก่ียวเน่ืองกันและมีกระแสเงินสดที่เป็นสกุลเดียวกัน ปรับปรุงด้วยความเสี่ยงส่วนเพิ่มที่
สะท้อนการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนทั่วไปและความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
 

ข้อสมมติเหล่าน้ีมาจากดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหากมีการเปล่ียนแปลง
ของข้อมูล หรือมีข้อมูลใหม่ที่ชัดเจนขึ้น อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของข้อสมมติและอัตราคิดลดที่
จะน ามาใช้ในการค านวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความอ่อนไหวของข้อสมมติต่อมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น โกลบอล  
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ านวน 163.41 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในเงินลงทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยพิจารณาจากมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตที่คาดว่าจะได้รับ และอัตราคิดลดซึ่งค านวณจากวิธีต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของเงินทุน 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดังน้ี 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สัดส่วนความเป็น         
บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ เจ้าของ ทุนช าระแล้ว ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  เงินปันผลรับ 

  2560 2559 2560  2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น คิดส์ จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ - 99.99  -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000    -  - 
   (เลิกกิจการและเสร็จสิ้น 
   การช าระบัญชีเมื่อวันที่ 

และให้บรกิารโฆษณา 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 

                    

 29 มิถุนายน 2560)                      
บริษัท เนชั่น โกลบอล น าเข้า ผลิตและจ าหน่าย 99.74 99.47 200,000  97,000 163,410  60,410  163,410  -  -  60,410  -  - 
   เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเด็ก                     
 เพื่อการศึกษาและการ                     
 บันเทิง                     

รวม       163,410  61,410  163,410  -  -  61,410  -  - 

 
บริษัทย่อยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ันจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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12 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ ์
 งบกำรเงินรวม 
   เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย์   
   ติดตั้ง และ    ระหว่าง   
 ส่วนปรับปรุง  เครื่องใช้    ก่อสร้าง   
 สินทรัพย์เช่า  ส านักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,591  9,079  1,200  -  11,870 
เพิ่มขึ้น  -  9  -  -  9 
จ าหน่าย  -  (2,342)  -  -  (2,342) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559          
   และ 1 มกรำคม 2560 1,591  6,746  1,200  -  9,537 
เพิ่มขึ้น -  -  -  402  402 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (1,591)  (564)  -  -  (2,155) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 -  6,182  1,200  402  7,784 
          

ค่าเสื่อมราคา          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,563  7,079  100  -  8,742 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 28  957  240  -  1,225 
จ าหน่าย  -  (1,636)  -  -  (1,636) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559           
   และ 1 มกรำคม 2560 1,591  6,400  340  -  8,331 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  245  240  -  485 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (1,591)  (562)  -  -  (2,153) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 -  6,083  580  -  6,663 
          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 28  2,000  1,100  -  3,128 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559           
   และ 1 มกรำคม 2560 -  346  860  -  1,206 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 -  99  620  402  1,121 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ ซึ่ง
ได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 6.15 ล้านบาท และ 
3.45 ล้านบาท ตามล าดับ (2559: 4.81 ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท ตามล าดับ)  

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เครื่องตกแต่ง     
 ติดตั้ง และ     
 เครื่องใช้     
 ส านักงาน  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 6,193  1,200  7,393 
เพิ่มขึ้น 2  -  2 
จ าหน่าย  (2,196)  -  (2,196) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 3,999  1,200  5,199 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (445)  -  (445) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 3,554  1,200  4,754 
      

ค่าเสื่อมราคา      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 4,547  100  4,647 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 743  240  983 
จ าหน่าย  (1,491)  -  (1,491) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 3,799  340  4,139 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 169  240  409 
จ าหน่าย / ตัดจ าหน่าย (445)  -  (445) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 3,523  580  4,103 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 1,646  1,100  2,746 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 200  860  1,060 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 31  620  651 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม       
 คอมพิวเตอร์       
 และค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ   
 ซอฟต์แวร์  หนังสือ  รายการ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,016  84,174  -  85,190 
เพิ่มขึ้น -  5,614  -  5,614 
ตัดจ าหน่าย -  (69,848)  -  (69,848) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 1,016  19,940  - - 20,956 
เพิ่มขึ้น 10,109  2,691  1,185  13,985 
ตัดจ าหน่าย -  (10,839)  -  (10,839) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 11,125  11,792  1,185  24,102 
        

ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 697  62,909  -  63,606 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 172  10,471  -  10,643 
ตัดจ าหน่าย -  (57,495)  -  (57,495) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 869  15,885  - - 16,754 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 1,064  4,032  474  5,570 
ตัดจ าหน่าย -  (10,839)  -  (10,839) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,933  9,078  474  11,485 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 319  21,265  -  21,584 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 147  4,055  -  4,202 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 9,192  2,714  711  12,617 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม       
 คอมพิวเตอร์       
 และค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ   
 ซอฟต์แวร์  หนังสือ  รายการ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 206  37,419  -  37,625 
เพิ่มขึ้น -  2,275  -  2,275 
ตัดจ าหน่าย -  (24,063)  -  (24,063) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 206  15,631  -  15,837 
เพิ่มขึ้น 10,109  970  1,185  12,264 
ตัดจ าหน่าย -  (13,085)  - - (13,085) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 10,315  3,516  1,185  15,016 
        

ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 18  29,656  -  29,674 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 41  3,599  -  3,640 
ตัดจ าหน่าย -  (19,542)  -  (19,542) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 59  13,713  -  13,772 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 1,064  1,447  474  2,985 
ตัดจ าหน่าย -  (13,085)  -  (13,085) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,123  2,075  474  3,672 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 188  7,763  -  7,951 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 147  1,918  -  2,065 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 9,192  1,441  711  11,344 
 

 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
รวม 11,326  15,430  -  - 
การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  11,326  15,430  -  - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
รวม 8,864   8,026  -  - 
การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  8,864  8,026  -  - 

 
  



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่    ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธันวำคม 
 2560  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า 1,956  (683)  -  1,273 
สินค้าคงเหลือ 9,100  (7,224)  -  1,876 
ประมาณการหน้ีสิน 2,270  274  -  2,544 
ยอดขาดทุนยกไป 2,104  3,529  -  5,633 
รวม 15,430  (4,104)  -  11,326 

 
 งบกำรเงินรวม 
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่    ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธันวำคม 
 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2559 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า 2,176  (220)  -  1,956 
สินค้าคงเหลือ 13,884  (4,784)  -  9,100 
ประมาณการหน้ีสิน 1,628  (4)  646  2,270 
ยอดขาดทุนยกไป 8,849  (6,745)  -  2,104 
รวม 26,537  (11,753)  646  15,430 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
  

  56 

 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธันวำคม 
 2560  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า 224  (92)  -  132 
สินค้าคงเหลือ 4,011  (2,833)  -  1,178 
ประมาณการหน้ีสิน 1,687  234  -  1,921 
ยอดขาดทุนยกไป 2,104  3,529  -  5,633 
รวม 8,026  838  -  8,864 

 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธันวำคม 
 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า 302  (78)  -  224 
สินค้าคงเหลือ 5,197  (1,186)  -  4,011 
ประมาณการหน้ีสิน 945  (26)  768  1,687 
ยอดขาดทุนยกไป -  2,104  -  2,104 
รวม 6,444  814  768  8,026 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
สินค้าคงเหลือ 3,595  34,951  2,416  4,127 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -  -  32,682   
ยอดขาดทุนยกไป 55,368  23,306     -      - 
รวม 58,963  58,257  35,098  4,127 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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บริษัทรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษี เน่ืองจากผู้บริหารพิจารณาว่ามี
ความเป็นไปไดท้ีก่ าไรทางภาษีในอนาคตจะมเีพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 

 

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2561 - 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเก่ียวกับ
ภาษีเงินได้ปัจจุบันน้ัน กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเน่ืองจาก     
ยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว 

  
15 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4 4,772  68,682  4,080  5,121 
กิจการอื่นๆ  8,395  6,890  7,957  6,333 
รวม  13,167  75,572  12,037  11,454 

 

 
16 เจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4  1,954  1,693  1,890  2,362 

          
อื่นๆ          
เจ้าหน้ีอื่น   1,007  462  996  462 
รายได้รับล่วงหน้า   575  2,053  575  2,052 
เจ้าหน้ีค่าซื้อสินทรัพย์   402  1,913  -  48 
   1,984  4,428  1,571  2,562 

รวม   3,938  6,121  3,461  4,924 
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17 ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน         
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ         
โครงการผลประโยชน          ์ท  ก าหนดไว  ี่        ้  12,721  11,353  9,607  8,436 

         
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ         
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน         
โครงการผลประโยชน          ์ท  ก าหนดไว  ี่        ้  757  748  560  637 

 
ร บร  ในก ำไรขำดท นเบ ดเสร จอ  น ั  ู้           ุ   ็    ็  ื่         
ขาดท นจากการประมาณการตามหล ก    ุ                     ั         
   คณ ตศาสตร ประก นภ ยท  ร บร  ใน  ิ      ์    ั  ั  ี่ ั  ู้          
   ระหว างป     ่   ี      -  3,230       -  3,841 
ขาดท น    ุ สะสมจากการประมาณการตามหล ก                    ั         
คณ ตศาสตร ประก นภ ยท  ร บร    ิ      ์    ั  ั  ี่ ั  ู้ 10,571  10,571  9,808  9,808 
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โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่       
ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 11,353  8,142  8,436  4,725 
        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ต้นทุนบริการปัจจุบัน                                        784  865  606  615 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 310  314  239  232 
ก าไรจากการลดขนาดโครงการ                        (337)  (431)  (285)  (210) 
 757  748  560  637 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ขาดทุนจากการประมาณการตาม        
   หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย      -  3,230       -  3,841 
      -  3,230       -  3,841 
อื่นๆ        
รับเข้า (โอนออก) 611  (767)  611  (767) 
 611  (767)  611  (767) 
        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 12,721  11,353  9,607  8,436 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ข้อสมมตดิ้านประชากรศาสตร์      -  (709)       -  (576) 
ข้อสมมติทางการเงิน      -  1,180       -  809 
การปร บปร งจากประสบการณ      ั   ุ             ์      -  2,759       -  3,608 
รวม      -  3,230       -  3,841 
 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ีย ถ่วง
น้ าหนัก) ได้แก่ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ) 
อัตราคิดลด  2.9  2.9  2.9  2.9 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 
 
ข้อสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็น 15 ปี (2559: 
15 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไป           
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดังต่อไปน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560        
อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (894)  1,034  (595)  685 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต          
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,271  (1,114)  868  (766) 
พัฒนาการอัตรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 ) 48  (53)  31  (34) 
    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559        
อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (864)  1,001  (557)  643 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   1,229  (1,075)  820  (723) 
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)        
พัฒนาการอัตรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 ) 47  (52)  30  (33) 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุ้น  2560  2559 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
-  หุ้นสามัญ 1  259,250  259,250  259,250  259,250 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 1  259,250  259,250  259,250  259,250 

          
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
-  หุ้นสามัญ 1  170,048  170,048  170,048  170,048 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 1  170,048  170,048  170,048  170,048 

 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี        
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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19 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
 

 NINE-WA 
  

 ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ’’) ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จ านวน 4,250,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  5 ปี นับแต่วันที่ท่ีออกและเสนอขาย 
เสนอขายให้กับ  กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

บริษัทย่อย 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย  4,250,000 หน่วย 
อัตราการใช้สิทธิ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
ราคาในการใช้สิทธิ  4 บาท ต่อหุ้นสามัญ 
ระยะเวลาและสัดส่วนใช้สิทธิ  ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ               

แต่ละปี โดยจะใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ในแต่ละปี 
 

 มูลค่ายุติธรรมของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญวัดมูลค่าโดยวิธี Black-Schole Model ภายใต้ข้อสมมติ    
ทางการเงิน ดังน้ี 

 

ราคาหุ้น ณ วันที่ให้ใบส าคัญแสดงสิทธิ (บาท) 4.74 
ราคาใช้สิทธิ (บาท) 4.00 
ความผันผวนของหุ้นย้อนหลัง 3 ปี ณ วันจัดสรร ร้อยละ 81.75 
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผู้มาใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิครบ 5 ปี 
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 2.93 
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี) ณ วันจัดสรร ร้อยละ 3.02 

 

โครงการดังกล่าวมีเง่ือนไขในการจองซื้อ โดยที่พนักงานตามโครงการต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย ณ วันที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 
 

บริษัทได้ให้สิทธิดังกล่าวเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้แจ้งเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ ในการใช้
สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 0.13 ล้านบาท และ 0.13 ล้านบาท ตามล าดับ (2559: 0.29 ล้านบาท และ 0.29   ล้าน
บาท ตามล าดับ)  
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของใบส าคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 จ านวนใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม  จ านวนใบส าคัญ  มูลค่ายุติธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันที่ให้สิทธิ 
 (พันหน่วย / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,492  4,087  1,387  3,800 
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างปี 498  1,211  815  1,600 
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างปี (452)  (1,083)  (710)  (1,313) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,538  4,215  1,492  4,087 

 

 NINE-W1 
 

ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ         
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
1 มกราคม 2560 

ออกสิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใช้สิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ 

(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

84.96 - - 84.96 4 
5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ให้สิทธิ 

 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ         
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
1 มกราคม 2559 

ออกสิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใช้สิทธิ 
ซื้อหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ 

(ล้านหน่วย) (บาท / หุ้น)  

84.96 - - 84.96 4 
5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ให้สิทธิ 
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ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและ      
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพิ่มทุน               
จดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 85 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
เป็นจ านวน 259.25 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 259,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้น
สามัญจ านวนไม่เกิน 174,250,000_หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

 

20 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 

21 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงาน
ธุรกจิที่ส าคัญน้ีผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานรายงาน
การจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่ส าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่
รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  
 

 ส่วนงาน 1    สื่อสิ่งพิมพ์และบริการ 
 ส่วนงาน 2    สื่อโทรทัศนแ์ละสื่อรูปแบบใหม่ 
 ส่วนงาน 3    อื่นๆ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างน้ี ผลการด าเนินงานวัดโดยใช้ก าไรก่อน
ภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด าเนินงานน้ันเป็นข้อมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 

 ส่ือส่ิงพิมพ์และบริกำร  ส่ือโทรทัศนแ์ละสื่อรูปแบบใหม่  อื่นๆ  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 128,937  154,798  6,301  4,570  2,045  1,918  137,283  161,286 
รายได้อื่น 18,600  17,528  6  1,052  2,384  2,348  20,990  20,928 
รวมรำยได้ 147,537  172,326  6,307  5,622  4,429  4,266  158,273  182,214 
                

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 18,442  (195,433)  (4,952)  (4,538)  (2,207)  (2,061)  11,283  (202,032) 
                

ดอกเบี้ยรับ 6,019  8,891  6  7  2  2  6,027  8,900 
ดอกเบี้ยจ่าย -  26  -  -  -  -  -  26 
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 4,122  9,232  484  2,481  1,449  155  6,055  11,868 
                

รายจ่ายฝ่ายทุน 3,092  5,623  1,253  -  10,042  -  14,387  5,623 
สินทรัพย์ส่วนงาน                
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 227,956  323,969  31,615  25,259  17,185  3,893  276,756  353,121 
หน้ีสินส่วนงาน   

             

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 30,105  94,309  581  224  1,202  2,022  31,888  96,555 
 

ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานท่ีรายงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจตามแผนการด าเนินงานในหมายเหตุ 2 (จ) 
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การกระทบยอดสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 276,756  353,121 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน 44,481  23,372 
สินทรัพย์รวม 321,237  376,493 

    
หนี้สิน    
รวมหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน 31,888  96,555 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน 14,904  12,800 
หนี้สินรวม 46,792  109,355 

 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่าน้ัน ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มี
สาระส าคัญ 
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22 รำยได้อื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
รายได้ค่าบริการส่วนกลาง 5,691  3,642  12,663  11,409 
รายได้ค่าบริการอื่นๆ 1,849  3,494  1,892  3,061 
ก าไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย -  -  3,264  -  

อื่นๆ 7,423  4,892  4,177  2,514 
รวม 14,963  12,028  21,996  16,984 

 

23 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับบุคลากร 10,208  12,998  6,484  8,077 
ค่าใช้จ่ายการตลาด 14,117  12,708  10,784  10,062 
อื่นๆ 4,196  5,452  3,952  4,956 
รวม 28,521  31,158  21,220  23,095 

 

24 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  17,237  12,347  12,720  7,025 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 6,698  9,286  6,698  9,286 
ค่าใช้จ่ายส านักงาน   14,391  16,386  6,598  6,493 
อื่นๆ   6,319  9,953  5,604  7,734 
รวม  44,645  47,972  31,620  30,538 
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25 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  40,869  43,723  30,462  31,745 
โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้  2,444  2,801  1,804  2,084 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้ 17 447  434  321  405 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 128  287  128  287 
โครงการให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจ  2,087  1,386  1,565  370 
อื่นๆ  3,711  6,126  2,548  4,216 
รวม  49,686  54,757  36,828  39,107 

 
โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัท
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้ 
จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุน
ที่ได้รับอนุญาต 
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26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก าหนดในมาตรฐาน       
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือ  3,611  2,162  2,287  201 
ค่ากระดาษและค่าจ้างพิมพ์และค่าขนส่ง  34,855  42,644  24,971  31,852 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น  9,239  10,908  7,525  8,892 
ค่าลิขสิทธ์ิ  7,718  13,402  2,570  5,367 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง  9 2,074  10,559  848  4,929 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 25 49,686  54,757  36,828  39,107 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย  18,294  17,952  14,719  14,809 
ค่าใช้จ่ายส านักงาน 24 14,391  16,386  6,598  6,493 
อื่นๆ  6,336  10,162  5,621  7,944 
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 
    ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย และ 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 

146,204  178,932  101,967  119,594 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
  

  71 

 

27 ภำษีเงินได้ 
 
 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบัน  -   72  -   -  
         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 14        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชั่วคราว  4,104  11,753  (838)  (814) 
รวมภำษีเงินได้  4,104  11,825  (838)  (814) 

 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -  

 
-  

 
-  

 
(3,230) 

 
646 

 
(2,584) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -  

 
-  

 
-  

 
(3,841) 

 
768 

 
(3,073) 

 
 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม   11,283    (202,032) 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20  2,257  20  (40,406) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี   -    (132) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   1,142    887 
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น   (1)    (2) 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์        
   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   (31,356)    30,436 
การใช้ขาดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ได้บันทึก   -             (2) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์        
   ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   32,062    13,702 
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   -    7,342 
รวม 36  4,104  6  11,825 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม   (158,759)    (26,775) 

จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20  (31,752)  20  (5,355) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   (56)    416 
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น   (1)    (2) 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์        
   ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี   30,971    4,127 
รวม (1)  (838)  (3)  (814) 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559  เป็นต้นไป 
 

 

28 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่าง ปี
โดยแสดงการค านวณดังน้ี  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ        
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 7,166  (212,700)  (157,922)  (25,961) 
        

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 170,048  170,048  170,048  170,048 
        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.04  (1.25)  (0.93)  (0.15) 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่น าผลของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (NINE-W1) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นของบริษัทท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (NINE-WA) 
มารวมค านวณเพื่อหาก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะได้รับ
จากพนักงานต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
 

 

29 เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไร
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3.74 
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 

 
30 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า 
  
 

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการ        
ความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ม่ันใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
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การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้ม่ันคงเพื่อรักษาความเชื่อม่ันของนักลงทุน เจ้าหน้ี
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
อีกทั้งยังก ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ  
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

  
ความเส่ียงทางด้านสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษัท ตามเง่ือนไขที่            
ตกลงไว้เม่ือครบก าหนด 
 

ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยง
จากสินเชื่อที่เป็นสาระส าคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส าคัญจากการเก็บหน้ีไม่ได้ 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน       
ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล 
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 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2560          
สินทรัพย์ทางการเงินที่ 

   วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

 

 
ตราสารหน้ีทีถื่อไว้เพื่อค้า 102,961  -  102,961  -  102,961 
   (ในกองทุนส่วนบุคคล)          

          
31 ธันวำคม 2559          
สินทรัพย์ทางการเงินที่ 
   วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           
ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า 103,261  -  103,261  -  103,261 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 ธนัวำคม 2560          
สินทรัพย์ทางการเงินที่ 
   วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

 
 

ตราสารหน้ีทีถื่อไว้เพื่อค้า 102,961  -  102,961  -  102,961 
   (ในกองทุนส่วนบุคคล)          
          
31 ธันวำคม 2559          
สินทรัพย์ทางการเงินที่ 
   วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

 
 

ตราสารหน้ีถือไว้เพื่อค้า 103,261  -  103,261  -  103,261 
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กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน  ขั้นตอนการประเมิน
มูลค่าไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุข้อ 2 (ง) 

 
เครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 
   ต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุน 
   เพื่อค้า 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน 

 
31 ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น 
   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงป ี  -  5,237  -  2,429 
        
ภาระผูกพันอื่น        
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 1,096  1,072  696  672 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ก) บริษัทได้ท าสัญญาเช่าและบริการเพื่อเช่าส านักงานรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกกับบริษัทในประเทศแห่ง
หน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 บริษัทตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่
ตกลงในสัญญา และสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

 
ข) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า โดยบริษัท

ย่อยตกลงช าระค่าเช่าตามอัตราที่ตกลงในสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 
32 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนอ 
งบการเงินปี 2560 ดังน้ี 
 
 2559 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 
 

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ -  3,898  3,898   -  3,881  3,881 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4,939   (3,898)  1,041   4,364  (3,881)  483 
   -      -   

 




