
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

และบริษัทยอย 

 
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
 

















บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 338,748,381 92,218,333 333,480,852 86,056,523
เงินลงทุนช่ัวคราว 7 100,000 103,024,834 100,000 102,961,205
ลูกหน้ีการค้า 8 12,790,188 62,423,050 6,332,196 55,347,802
รายได้ค้างรับ 932,067 3,555,300 102,643 2,607,924
ลูกหน้ีอ่ืน 9 10,813,283 14,728,807 17,540,633 51,169,242
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 5 -            -          3,000,000 -          
สินค้าคงเหลือ 10 12,483,563 18,649,108 4,868,855 5,699,270
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6,178,243 670,956 782,015 624,683

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 382,045,725 295,270,388 366,207,194 304,466,649

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ -            400,100 -          -          
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -            -          46,385,838 -          
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 12 13,474,991 1,121,067 10,286,374 651,044
ค่าความนิยม 4, 13 -            -          -          -          
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 14 49,240,772 12,617,083 3,982,624 11,344,174
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 1,719,520 11,326,116 1,286,344 8,863,522
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,789,867 502,285 1,595,267 501,385

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66,225,150 25,966,651 63,536,447 21,360,125

รวมสินทรัพย์ 448,270,875 321,237,039 429,743,641 325,826,774

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31 ธันวาคม31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้า 16 4,537,715 13,167,296 522,492 12,037,218
เจ้าหน้ีอ่ืน 17 41,056,694 3,937,522 7,947,591 3,461,089
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5 13,390,887 10,532,871 5,333,478 5,582,995
ภาษีขายท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 4,007,913 4,647,587 3,785,365 4,632,102
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,101,737 937,323 1,495,640 665,298

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 65,094,946 33,222,599 19,084,566 26,378,702

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
   ผลประโยชน์พนักงาน 18 8,597,601 12,721,180 6,431,719 9,607,370
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 815,121 848,662 111,309 111,309

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 9,412,722 13,569,842 6,543,028 9,718,679

รวมหน้ีสิน 74,507,668 46,792,441 25,627,594 36,097,381

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19
    ทุนจดทะเบียน 390,549,286 259,250,000 390,549,286 259,250,000

    ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 365,549,286 170,048,386 365,549,286 170,048,386
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 19 342,646,051 272,705,895 342,646,051 272,705,895
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 20 -            4,214,805 -          4,214,805
ขาดทุนสะสม
       จัดสรรแล้ว
          ทุนส ารองตามกฎหมาย 21 10,650,000 10,650,000 10,650,000 10,650,000
       ขาดทุนสะสม (344,997,760) (183,135,207) (314,729,290) (167,889,693)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 373,847,577 274,483,879 404,116,047 289,729,393

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (84,370) (39,281) -          -          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 373,763,207 274,444,598 404,116,047 289,729,393

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 448,270,875 321,237,039 429,743,641 325,826,774

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 5

รายได้จากการขาย 50,412,200           84,043,110           21,198,984           25,001,945           

รายได้จากการให้บริการ 37,922,287           53,239,894           29,965,076           53,200,317           

รายได้ดอกเบ้ีย 3,700,246             6,027,254             4,116,210             7,006,958             

รายได้อ่ืน 23 10,681,715           14,963,205           16,149,672           21,996,208           

รวมรำยได้ 102,716,448         158,273,463         71,429,942           107,205,428         

ค่าใช้จ่าย 5

ต้นทุนขายและการให้บริการ 118,864,942         73,038,220           38,321,546           49,126,517           

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 24 30,675,814           28,521,046           15,676,759           21,219,661           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25 56,164,866           44,507,793           34,428,878           31,570,759           

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและส ารองต่างๆ 8, 9, 11, 13 56,165,691           137,413                129,256,624         163,459,339         

ต้นทุนทางการเงิน 706,840                786,116                526,201                588,303                

รวมค่ำใช้จ่ำย 262,578,153         146,990,588         218,210,008         265,964,579         

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (159,861,705)       11,282,875           (146,780,066)       (158,759,151)       

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 28 (9,091,264)           (4,104,181)           (7,037,033)           837,481                
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (168,952,969) 7,178,694 (153,817,099) (157,921,670)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 7 -           2,191,051             -           2,191,051             

   เงินลงทุนเผ่ือขายท่ีโอนไปก าไรหรือขาดทุน 7 -           (2,191,051)           -           (2,191,051)           

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง -           -           -           -           

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

รวมรำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ 18 2,785,509             -           2,700,728             -           

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 15, 28 (557,102)              -           (540,146)              -           

ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 2,228,407             -           2,160,582             -           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

- สุทธิจำกภำษีเงินได้ 2,228,407             -           2,160,582             -           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (166,724,562) 7,178,694 (151,656,517) (157,921,670)

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (168,907,524)       7,165,752             (153,817,099) (157,921,670)
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (45,445)                12,942                  -           -           
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (168,952,969) 7,178,694 (153,817,099) (157,921,670)

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (166,679,117)       7,165,752             (151,656,517)       (157,921,670)       

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (45,445)                12,942                  -           -           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (166,724,562) 7,178,694 (151,656,517) (157,921,670)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 29
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและปรับลด (0.90)                    0.04 (0.82)                    (0.93)                    

รวมรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง ผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ท่ีจะซ้ือหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 20 -                 -                 127,410 -                 -                   127,410 -                 127,410
   รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 127,410 -                 -                   127,410 -                 127,410

   การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
   การได้มาซ่ึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
      โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                 -                 -                 -                 (601,388)          (601,388)        601,388 -                 
   รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                 -                 -                 -                 (601,388)          (601,388)        601,388 -                 

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไร -                 -                 -                 -                 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 วันท่ี 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

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม 
ขาดทุนสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง ผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ท่ีจะซ้ือหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 170,048,386 272,705,895 4,214,805 10,650,000 (183,135,207)     274,483,879 (39,281)          274,444,598

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   เพ่ิมหุ้นสามัญ 19 195,500,000 69,937,456 -                 -                 -                     265,437,456 -                 265,437,456
   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 19, 20 900 2,700 -                 -                 -                     3,600 -                 3,600
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 20 -                     -                     602,115 -                 -                     602,115 -                 602,115
   รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 195,500,900 69,940,156 602,115 -                 -                     266,043,171 -                 266,043,171

   การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
   การได้มาซ่ึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
      โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                     -                     -                 -                 (356)                   (356)                 356 -                     
   รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                     -                     -                 -                 (356)                   (356)                 356 -                     

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 195,500,900 69,940,156 602,115 -                 (356)                   266,042,815 356 266,043,171

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ขาดทุน -                     -                     -                 -                 (168,907,524)     (168,907,524)   (45,445)          (168,952,969)     
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                 -                 2,228,407 2,228,407 -                 2,228,407          
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                     -                     -                 -                 (166,679,117)     (166,679,117)   (45,445)          (166,724,562)     

โอนไปขาดทุนสะสม 20 -                     -                     (4,816,920) -                 4,816,920 -                   -                 -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 365,549,286 342,646,051 -                 10,650,000 (344,997,760)     373,847,577 (84,370)          373,763,207

(บาท)

งบกำรเงินรวม 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ขาดทุนสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13



บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ท่ีจะซ้ือหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 20 -                    -                    127,410 -                    -                    127,410
   รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    127,410 -                    -                    127,410

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    127,410 -                    -                    127,410

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

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ขาดทุนสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบส าคัญ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ท่ีจะซ้ือหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 170,048,386 272,705,895 4,214,805 10,650,000 (167,889,693)    289,729,393

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพ่ิมหุ้นสามัญ 19 195,500,000 69,937,456 -                    -                    -                    265,437,456
   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 19, 20 900 2,700 -                    -                    -                    3,600
   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 20 -                    -                    602,115 -                    -                    602,115
   รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 195,500,900 69,940,156 602,115 -                    -                    266,043,171

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 195,500,900 69,940,156 602,115 -                    -                    266,043,171

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ขาดทุน -                    -                    -                    -                    (153,817,099)    (153,817,099)    
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    2,160,582 2,160,582
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                    -                    -                    (151,656,517)    (151,656,517)    

โอนไปขาดทุนสะสม 20 -                    -                    (4,816,920)        -                    4,816,920 -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 365,549,286 342,646,051 -                    10,650,000 (314,729,290)    404,116,047

ขาดทุนสะสม

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (168,952,969)     7,178,694         (153,817,099)    (157,921,670)   
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 9,091,264           4,104,181          7,037,033 (837,481)          
ต้นทุนทางการเงิน 706,840              786,116             526,221  588,303
ค่าเส่ือมราคา 1,171,114           485,402             703,599  408,512
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 15,099,345         5,570,357          3,779,696  2,985,618
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 5,614,162           -                    46,614,162  163,409,712
(กลับรายการ) ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (1,873,820)         447,015            (739,450)            320,954
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึน 434,839              -                   -                    -                   
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 602,115              127,410             602,115  127,410
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี (2,070,322)         (2,482,252)       (2,070,322)        (2,482,252)       
ก าไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                   -                    (3,264,083)       
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 50,551,529         137,413             82,642,462  49,627
กลับรายการค่าเผ่ือสินค้ารับคืน (1,381,736)         (1,016,044)       (451,771)           (511,161)          
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 1,798,718           2,074,450          1,092,685  847,522
ก าไรจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ (43,080)              (380,754)          (27,856)             (5,762)              
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (48,219)              -                   (48,219)             -                   
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 46,858                83,882               584  23,069
ดอกเบ้ียรับ (3,700,246)         (6,027,254)       (4,116,210)        (7,006,958)       

(92,953,608)       11,088,616       (18,272,370)      (3,268,640)       
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน
ลูกหน้ีการค้า 7,509,365           (11,202,892)     5,847,518          (7,614,400)       
รายได้ค้างรับ 2,623,233           2,500,099         2,505,281           2,078,040
ลูกหน้ีอ่ืน 4,649,630           (7,553,642)       2,272,200           3,149,912
สินค้าคงเหลือ 4,366,827           3,611,145         (262,270)            2,286,521
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (5,322,896)         883,276            (54,367)              496,553
เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ 400,100              -                   -                    -                   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,140,730)         439,402            (1,141,030)         58,301
เจ้าหน้ีการค้า (8,629,581)         (62,404,676)     (11,514,727)       583,016
เจ้าหน้ีอ่ืน 4,607,827           (672,409)          3,256,078          (1,415,306)       
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,300,120           71,053              (249,518)           (536,434)          
ภาษีขายท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ (639,673)            749,717            (846,736)            751,109
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 497,533              (103,458)          830,342              182,413
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (22,495)              -                   (8,715)               -                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (33,541)              (54,016)            -                     5,984
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด าเนินงาน (82,787,889)       (62,647,785)     (17,638,314)      (3,242,931)       

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้จ่ายออก (632,165)            (467,518)          (518,977)           (416,012)          
ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่ายรับคืน 462,576 1,498,760 462,576 1,498,760
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (82,957,478)       (61,616,543)     (17,694,715)      (2,160,183)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย -                     -                   -                    4,264,083

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีได้มา (1,557,622)         -                   (10,000,000)      -                   

เงินลงทุนช่ัวคราว (36,370)              140,196,109 (100,000)           140,000,000

เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีในกองทุนส่วนบุคคล 104,872,578 -                   104,872,578      -                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีในกองทุนส่วนบุคคล -                     (101,268,592)   -                    (101,268,592)   

เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 133,158,949 416,050,860 133,158,949      416,050,860

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (133,000,000)     (312,000,000)   (133,000,000)    (312,000,000)   

เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 40,460 382,064 37,189               5,787

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ (12,397,731)       -                   (10,340,013)      -                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (27,063,019)       (15,898,727)     (2,379,252)        (12,311,936)     

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                     -                   -                    39,000,000

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                     -                   (36,000,000)      (3,000,000)       

ดอกเบ้ียรับ 3,267,844 6,020,425 3,681,517 6,999,600

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน 67,285,089 133,482,139 49,930,968 177,739,802

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                   (50,000,000)      (103,000,000)   

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 273,700,000       -                   273,700,000      -                   

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 3,600                  -                   3,600                 -                   

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน (8,262,545)         -                   (8,262,545)        -                   

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืม (2,881,172)         -                   -                    -                   

ดอกเบ้ียจ่าย (357,446)            (476,641)          (252,979)           (349,239)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 262,202,437       (476,641)          215,188,076      (103,349,239)   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 246,530,048 71,388,955 247,424,329 72,230,380

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 92,218,333 20,829,378 86,056,523 13,826,143

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 338,748,381 92,218,333 333,480,852 86,056,523

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจ้าหน้ีค่าซ้ือส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 237,785              402,024            -                    -                   
เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 31,851,545         -                   1,230,425 -                   

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4  การซื้อบริษัทยอย 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

6  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

7  เงินลงทุนช่ัวคราว 

8  ลูกหนี้การคา 

9  ลูกหนี้อื่น 

10  สินคาคงเหลือ 

11  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

12  สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 

13  คาความนิยม 

14  สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 

15  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

16  เจาหนี้การคา 

17  เจาหนี้อื่น 

18  ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

19  ทุนเรือนหุน 

20  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

21  สํารองตามกฎหมาย 

22  สวนงานดําเนินงาน 

23  รายไดอื่น 

24  ตนทุนในการจัดจําหนาย 

25  คาใชจายในการบริหาร 

26  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

27  คาใชจายตามลักษณะ 

28  ภาษีเงินได 

29  กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

30  เครื่องมือทางการเงิน 

31  ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

32  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

33  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

34  การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 

และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ันท่ี 24 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ท่ีอยูเดิมเลขท่ี 1858/121-122,125-128 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร) 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 
 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก Silom Road Limited ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในหมูเกาะบริติชเวอรจิน (ถือ

หุนรอยละ 48.13) และ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 33.05) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ัง

ข้ึนในประเทศไทย 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ         

ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิทัล และการบริหารลิขสิทธิ์ รายละเอียด

ของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 11 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช               

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                  

ตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ   
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 625 1 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง ท้ังนี้การ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและกลุมบริษัทไมไดใชมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวในการจัดทํางบการเงินกอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 33 

 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

  

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปนี้ 

   

รายการ เกณฑการวัดมลูคา 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ มูลคายุติธรรม 

หนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนท่ี  

   กําหนดไว ซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 (ฎ) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน มูลคายุติธรรม 
 

(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท  

 

(ง) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ 

สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง  การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

 

ขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการท่ีสําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญท่ีเปนเหตุ

ใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินภายในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได

เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
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หมายเหตุขอ 4 การซื้อบริษัทยอยซึ่งการวัดมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให (รวมสิ่งตอบ

แทนท่ีคาดวาจะตองจาย) และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ี

รับมา วัดมูลคาโดยใชเกณฑการประมาณการ 

หมายเหตุขอ 5 8 และ 9 การประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินได 

หมายเหตุขอ 10 การประมาณการมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ 

หมายเหตุขอ 11 และ 14 การทดสอบการดอยคา เกี่ยวกับการใชขอสมมติท่ีสําคัญในการประมาณมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืน 

หมายเหตุขอ 15 การรับรูสินทรพัยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนําขาดทุน

ทางภาษีไปใชประโยชนและ 

หมายเหตุขอ 18 การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับขอสมมติ

หลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

การวัดมูลคายุติธรรม 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ

หนี้สินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 

เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังนี้  

• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน

อยางเดียวกัน

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

สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1

• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตได (ขอมูลท่ีไม

สามารถสังเกตได)

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปนี้ 

 

• หมายเหตุขอ  4    การซื้อบริษัทยอย 

• หมายเหตุขอ  20    การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

• หมายเหตุขอ  30  เครื่องมือทางการเงิน 

 

 (จ) การปรับโครงสรางธุรกิจและการใชเกณฑในการดําเนินงานตอเนื่อง 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสรางการประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายสิ่งพิมพของกลุมบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมุงเนนการผลิตและ

จําหนายสิ่งพิมพเฉพาะท่ีทํากําไรใหแกกลุมบริษัท ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุน

จากมูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ และตัดจําหนายลิขสิทธิ์สําหรับสิ่งพิมพในป 2559 นอกจากนี้ สําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนสุทธิจํานวน 168.95 ลานบาท และ 153.82 ลานบาท สําหรับ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุมบริษัทมี

ขาดทุนสะสมจํานวน 345.00 ลานบาท และ 314.73 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทอยูระหวางการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

ผูบริโภคท่ีรับขอมูลขาวสารผานโลกออนไลนมากข้ึน เชน การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานทางออนไลนใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน การคัดสรรหนังสือ การปรับปรุงการจัดสงหนังสือใหรวดเร็วข้ึน ลดสัดสวนการจัดจําหนาย

ผานรานหนังสือ (Modern Trade) และขยายธุรกิจเพื่อเจาะกลุมตลาดลูกคาใหกวางขวางมากข้ึน เปนตน ซึ่งกลุม

บริษัทไดมีการขยายตัวทางธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลนและออนไลนตามท่ี

กลาวไวในหมายเหตุขอ 4 รวมถึงกลุมบริษัทไดปรับโครงสรางทางการเงินโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพิ่ม

เงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองภายในกลุมบริษัท ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 19 

 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทเช่ือวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องตอไปมีความเหมาะสม เนื่องจากกลุมบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองเพียงพอสําหรับการ

ดําเนินธุรกิจอยางนอย 12 เดือนนับต้ังแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจึงไมไดรวมรายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินใหม ซึ่งอาจ

จําเปนหากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

 (ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  

 

การรวมธุรกิจ 

 

กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามท่ีกลาวไวในสวนของบริษัทยอย) ถูก

โอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวนในกรณีท่ีเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 

วันท่ีซื้อกิจการคือวันท่ีอํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซ้ือ การกําหนดวันท่ีซ้ือกิจการและการระบุ

เกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ  

 

คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันท่ีซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวน

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและ

หนี้สินท่ีรับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันท่ีซื้อ กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรมรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนไป  หนี้สินท่ีกลุมบริษัทกอข้ึนเพื่อจายชําระ

ใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสียในสวนของเจาของท่ีออกโดยกลุมบริษัท ท้ังนี้สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหยังรวมถึง

มูลคายุติธรรมของหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลคาของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีออกแทนโครงการของผูถูก

ซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหสิ้นสุดความสัมพันธของโครงการเดิมระหวางกลุมบริษัทและผูถูกซื้อ 

ใหใชราคาท่ีตํ่ากวาระหวาง มูลคาจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลคาองคประกอบนอกตลาด ไป

หักจากสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหและรับรูเปนคาใชจายอื่น  

 

หากมีการออกโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการท่ีพนักงานของผู

ถูกซื้อถืออยู (โครงการผูถูกซื้อ) ข้ึนอยูกับตนทุนบริการในอดีต ผูซื้อตองวัดสวนของโครงการทดแทนดวยมูลคาตาม

ราคาตลาดซึ่งเปนสวนหนึ่งของสิ่งตอบแทนท่ีโอน หากมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานในอนาคต ผลตางระหวาง

มูลคาซึ่งรวมอยูในสิ่งตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรูเปนผลตอบแทนพนักงาน

ภายหลังการรวมธุรกิจ 
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หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่ง

เกิดข้ึนจากเหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 

 

ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซื้อของกลุมบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย 

คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาท่ีปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน 

 

หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ี                

การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุมบริษัทประมาณการมูลคาของรายการซึ่งขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพื่อรายงาน มูลคา

ประมาณการดังกลาวจะถูกปรับปรุง หรือรับรูสินทรัพย หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหวางชวงระยะเวลาในการวัด

มูลคา เพื่อสะทอนผลของขอมูลเพิ่มเติมท่ีไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ีมีอยู ณ วันท่ีซื้อ ซึ่ง

ขอมูลดังกลาวมีผลตอการวัดมูลคาของจํานวนตางๆ ท่ีเคยรับรูไว ณ วันท่ีซื้อ 

 

  บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธ ิ 

ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําให

เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม            

นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  

 

ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา

จากผูถูกซื้อ 

 

การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทท่ีไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมจะบันทึก

บัญชีโดยถือเปนรายการในสวนของเจาของ 

 

การสูญเสียการควบคุม 

 

เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก 

รวมถึงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไร

หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม

ท่ียังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซึ่งเปนผลมา

จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  

 

 (ข) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 

โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น   

 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา

ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคาใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปน

สวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น 

 

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หรือสัญญาหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้          

ในอนาคตของลูกคาและผูกู ลูกหนี้และผูกูจะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
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(จ) สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

 ตนทุนของสินคาประกอบดวยราคาทุนท่ีซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและ       

สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคา

โสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ  

 

ตนทุนคํานวณโดยใชวิธี ดังนี้ 

 

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต - หนังสือ - วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

รายการโทรทัศน / เทปวิดิโอ - แสดงมูลคาตนทุนของรายการท้ังท่ีอยูระหวางการผลิต

และท่ีผลิตเสร็จ ตนทุนของรายการ/หรือเทปวิดิโอ

ประกอบดวย คาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการ

ผลิตรายการ รับรูเปนตนทุนเมื่อไดโอนสิทธิ์และสงมอบ 

หรือเมื่อไดออกอากาศแลว 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน

โดยประมาณในการขาย  

 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 

 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน  

 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้

 

ตราสารหนี้ซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและ

แสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

  28 

ตราสารหนี้ซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคาหรือต้ังใจถือไวจนครบ

กําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม 

และการเปลี่ยนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคา บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน สวนผลขาดทุนจากการ

ดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกใน

สวนของผูถือหุนโดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน 
 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ี

รายงาน 
 

การจําหนายเงินลงทุน 
  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 
 

(ช)      สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 
 

การรับรูและการวัดมูลคา 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 

การจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค สําหรับอุปกรณท่ีควบคุม

โดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นไดถือวา ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ 
 

สวนประกอบของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน

ตองบันทึกแตละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  
 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ี

ไดรับจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  
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ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 
 

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา

และอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคา

ตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการซอมบํารุงสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจําจะรับรูใน

กําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

 

คาเสื่อมราคา 
 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคา

ทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังนี้ 

 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 5 ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 

 
 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางและติดต้ัง 

 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบ

ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ซ) สินทรัพยไมมตัีวตน 

 

คาความนิยม 
 

คาความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของ 

คาความนิยม ไดอธิบายในหมายเหตุขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคา

ทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม สําหรับตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุนมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม

รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพย

ใด ๆ ท่ีเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงคาความนิยม 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

  30 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนาย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเกี่ยวของนั้น คาใชจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนภายในรับรูใน

กําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

 

คาตัดจําหนาย   

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย

ไมมีตัวตน ซึ ่งไมรวมคาความนิยม โดยเริ ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมท่ีจะให

ประโยชน  

 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้ 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 3 - 5 ป 

คาลิขสิทธิ์หนังสือ พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายท่ีสูงกวาระหวางวิธีเสนตรง

ภายในระยะเวลาสามถึงเจ็ดป และการคํานวณตามจํานวนเลม

ของหนังสือท่ีพิมพหรือจําหนายไดภายใตสัญญาลิขสิทธิ์นั้นๆ 

คาลิขสิทธิ์รายการ 2 ป 

เครื่องหมายการคา 3 ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาตัดจําหนายสําหรับซอฟตแวรระหวางการพัฒนา 

 

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม    

ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทุกป 

ในชวงเวลาเดียวกัน 

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด  

เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ

การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา

ตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ

ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว  ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง

ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง

การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย               

หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนในภายหลัง 

และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการเงิน

ท่ีเปนตราสารหนี้ท่ีจัดประเภทเปนหลกัทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
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ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ี

ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการ

ดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน

กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย   เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคา

มากอน  

 

(ญ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 

 

 (ฎ) ผลประโยชนของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน  

 

การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวนั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว   

 
 

ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  

ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงิน

และการจายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรู

รายการในกําไรหรือขาดทุน 
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนท่ี

เก่ียวของกับการบริการในอดีต หรือกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชนเมือ่เลิกจาง  
 

ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดข้ึนกอน เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถยกเลิก

ขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไป หรือเมื่อกลุมบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง หาก

ระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย

ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการ 

ท่ีพนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  

 

(ฏ) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 

มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิแกพนักงาน (ชําระดวยตราสารทุน) รับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไปกับ

การเพิ่มข้ึนในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเขาใชสิทธิไดอยางไมมีเงื่อนไข จํานวนท่ีรับรู

เปนคาใชจายจะถูกปรับปรุงเพ่ือใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีแทจริงซึ่งเขาเงื่อนไขการใหบริการท่ีเกี่ยวของ

และเงื่อนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเดิมเคยรับรูตามจํานวนสิทธิซื้อหุน            

ท่ี เขาเงื่อนไขการใหบริการท่ีเกี่ยวของและเงื่อนไขการไดรับสิทธิ ท่ีไมใช เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันท่ี              

ไดรับสิทธิ  สําหรับเงื่อนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน     

ณ วันท่ีใหสิทธิจะถูกวัดคาเพื่อใหสะทอนถึงเงื่อนไขนั้นและไมมีการปรับปรุงสําหรับผลตางระหวางจํานวนท่ีคาด

ไวกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

 (ฐ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน

ในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ และมี

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณ

การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึง

ภาษีเงินได  เพ่ือใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินสวนท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 
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(ฑ) รายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

การขายสินคาและใหบริการ 
 

รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ     

ไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้น                   

หรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น             

ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ี

จะตองรับคืนสินคา รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 
 

รายไดคาโฆษณา 
 

รายไดคาโฆษณารับรูเมื่อมีการใหบริการโฆษณาทางสื่อตางๆ แลว 
 

คานายหนา 
 

สําหรับรายการคาท่ีกลุมบริษัทเขาลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดดวย

จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา 
 

การลงทุน 
 

รายไดจากการลงทุนประกอบดวยดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

รายไดคาเชา 
 

รายไดคาเชารับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 

ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง   
 

(ฒ) ตนทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน   
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(ณ) สัญญาเชาดําเนินงาน  
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
 

คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา 
 

(ด) ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได  

ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวของ

ในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สินและจํานวนท่ีใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจาก 

ผลแตกตางช่ัวคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปน

รายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผล

แตกตางท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล 
 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุมบริษัท

คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการ 

โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 
 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทคํานึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ กลุม

บริษัทเช่ือวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล

กระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบน

พื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูล

ใหมๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยข้ึนอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การ

เปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึง

การกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผล

แตกตางช่ัวคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะบันทึก

สินทรัพยภาษีเงินไดท้ังจํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับ

ลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

(ต) กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

 กลุมบริษัทแสดงกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามัญ               

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวน

หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางป กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรือ

ขาดทุนของผูถือหุนสามัญท่ีปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนาย และผลกระทบของ

ตราสารท่ีอาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดท้ังหมดและสิทธิซื้อหุนของพนักงาน 
 

(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

 ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

ดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการ 

ปนสวนอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุนช่ัวคราว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น และ

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
 

4 การซ้ือบริษัทยอย 
 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2561 กลุมบริษัทไดมาซึ่งอํานาจควบคุมในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีดําเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลนและออนไลน โดยการซื้อหุนสามัญในบริษัท

รอยละ 99.99 จากผูถือหุนเดิม มีผลทําใหกลุมบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเปนรอยละ 99.99 
 

การมีอํานาจควบคุมในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด จะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายชองทางการดําเนินงานจากสื่อ

สิ่งพิมพไปเปนสื่อดิจิตอลไดอยางคลองตัวมากข้ึน  
 

ในระหวางงวดนับต้ังแตวันท่ีซื้อกิจการจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด มีรายไดจํานวน 

7.77 ล าน บาท และมีขาดทุน จําน วน  70.82 ล าน บาท ซึ่ งรวมเปน สวน ห นึ่ งของผลการดํ าเนิ น งาน ของ 

กลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีรายไดรวม 

ไมเปลี่ยนแปลง และมีขาดทุนรวมสําหรับปเพิ่มข้ึนจํานวน 5.61 ลานบาท 
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ขอมูลของสิ่งตอบแทนท้ังหมดท่ีโอนใหและมูลคาท่ีรับรู ณ วันท่ีซื้อสําหรับสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา 

แตละประเภทท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให 

   มูลคายุติธรรม 

   (พันบาท) 

เงินสด   10,000 

รวม   10,000 
 

สินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา 

   มูลคายุติธรรม 

   (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   8,442 

ลูกหนี้อื่น   105 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   15 

อุปกรณ   1,266 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   42 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   194 

เงินกูยืมระยะสั้น   (2,881) 

เจาหนี้อื่น   (363) 

คาใชจายคางจาย   (1,558) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (667) 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน   (209) 

รวมสินทรัพยสุทธทิี่ระบุได   4,386 

คาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ   5,614 

สิ่งตอบแทนที่โอนให   10,000 
    

   (พันบาท) 

เงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการซื้อบริษัทยอย   8,442 

เงินสดจาย   (10,000) 

กระแสเงินสดจายสุทธิจากการซ้ือบริษัทยอย   1,558 
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 ผูบริหารตองประมาณมูลคายุติธรรมของธุรกิจท่ีซื้อมา ณ วันท่ีซื้อ 

ในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคาซึ่งตองไมเกินกวาหนึ่งปนับจากวันท่ีซื้อ ผูซื้อตองปรับยอนหลังประมาณ

การท่ีเคยรับรูไว ณ วันท่ีซื้อ เพื่อสะทอนผลของมูลคาเพิ่มเติมท่ีไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ี

มีอยู ณ วันท่ีซื้อ กรณีดังกลาวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจอาจถูกปรับปรุงใหม 
 

คาความนิยม  
 

คาความนิยมสวนใหญมาจากทักษะและความสามารถทางบุคลากรในการทํางานของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด 

และการรวมมือกันซึ่งคาดวาจะสําเร็จ จากการรวมธุรกิจของกลุมบริษัท ท้ังนี้ไมมีคาความนิยมท่ีคาดวาจะนํามาหัก

เปนคาใชจายทางภาษีเงินได (ดูหมายเหตุขอ 13) 
 

ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจจํานวน 0.10 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับคาท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 

คาท่ีปรึกษากฎหมายไดถูกรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุมบริษัท 
 

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท       

ห าก ก ลุ ม บ ริ ษั ท มี อํ าน าจควบ คุ ม ห รือ ค วบ คุ ม รวม กั น ท้ั งท างต รงแ ล ะท างอ อ ม ห รือ มี อิ ท ธิ พ ล อ ย างมี                  

นัยสําคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัท         

อยูภายใตการควบคุม เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น 

การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 11 สําหรับความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญและกิจการท่ี

เกี่ยวของกันอื่น มีดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

  ลักษณะความสัมพันธ 

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

การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ     

ของกิจการไมว าท างตรงห รือท างออม  ท้ั งนี้  

รวมถึงกรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ี

ในระดับบริหารหรือไม) 

   



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

  ลักษณะความสัมพันธ 

ผูถือหุนรายใหญ   

Silom Road Limited หมูเกาะบริติช

เวอรจิน 

เปนผูถือหุนรายใหญ ท่ีถือหุนในบริษัทรอยละ 

48.13 และมีผูแทนเปนกรรมการของบริษัท 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) 

ไทย เปนผูถือหุนรายใหญ ท่ีถือหุนในบริษัทรอยละ 

33.05 และมีผูแทนเปนกรรมการของบริษัท 

   

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน   

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 

   จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 71.45 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด(*) ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด  

 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

   จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.93 และมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด(*) ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 84.50 และมีกรรมการ

รวมกัน 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน(*) ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด รับโอน

ใบอนุญาต 

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

คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 

และมีกรรมการรวมกัน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     

/สัญชาติ 

  ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน  อินฟอรมเมช่ัน 

เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด         

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 45.00 และมีกรรมการ

รวมกัน 
 

(*) บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด บริษัท ดับบลิวพีเอส 

(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด ในระหวางป 2561 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซื้อขายทางการคาปกติ 

ตนทุนขายและการใหบริการ ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 

ขายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 

รายไดอื่น ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 

   และคาใชจายในการบริหาร 

ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท)  

ผูถือหุนรายใหญ        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3,509  10,884  3,509  8,544 

ตนทุนขายและการใหบริการ 5,073  8,881  4,803  8,444 

ซื้ออุปกรณ 306  -  -  - 

ขายสินทรัพยไมมีตัวตน 7,240  -  7,240  - 

รายไดอื่น 332  2,168  332  1,899 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 7,492  5,722  4,264  3,615 

    



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท)  

บริษัทยอย        

รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม -  -  446  989 

รายไดอื่น -  -  6,936  7,095 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร -  -  880  1,245 
        

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3,328  2,552  3,326  2,542 

ตนทุนขายและการใหบริการ 38,523  25,004  14,281  18,642 

ขายอุปกรณ 31  -  19  - 

ซื้ออุปกรณ 17  -  17  - 

รายไดอื่น 3,876  4,272  3,876  4,223 

ตนทุนในการจัดจําหนาย        

   และคาใชจายในการบริหาร 977  2,250  225  713 
        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

 เงินเดือนและคาแรง 15,357  7,240  15,357  7,240 

 โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 833  458  833  458 

 รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 16,190  7,698  16,190  7,698 
 

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 25,147  27,959  25,143  24,970 

บริษัทยอย -  -  125  719 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 9,845  13,270  9,845  13,265 

 34,992  41,229  35,113  38,954 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (34,899)  (67)  (35,024)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน -  -  -  - 

สุทธ ิ 93  41,162  89  38,887 
        

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป 34,899  -  35,024  - 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 14,648  8,745  14,648  6,681 

บริษัทยอย -  -  40,397  39,730 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 897  4,079  768  3,776 

 15,545  12,824  55,813  50,187 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,047)  -  (39,023)  - 

สุทธ ิ 8,498  12,824  16,790  50,187 
        

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป 7,047  -  39,023  - 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ที่เกี่ยวของกนั 2561  2560 2561  2560  2561  2560 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

           

บริษัทยอย 6.20  - -  -  36,000  - 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    -  -  (33,000)  - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ -  -  3,000  - 
        

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป -  -  33,000  - 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  36,000 

เพิ่มข้ึน -  -  37,500  3,000 

ลดลง -  -  (1,500)  (39,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  36,000  - 
 

กลุมบริษัทกําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงมูลคาท่ีคาดวาจะเรยีกเก็บเงินไดของลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น 

และเงินใหกูยืมระยะสั้น ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจาก

ลูกหนี้และผูกูแตละรายอางอิงจากรายงานจําแนกอายุของลูกหนี้และสถานะทางการเงินของผูกู รวมถึงการวิเคราะห

ประวัติการชําระหนี้ และความสามารถในการชําระเงินในอนาคตของลูกหนี้และผูกู 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ -  1,224  -  1,156 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 1  3,548  1  2,924 

รวม 1  4,772  1  4,080 

    

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 1,325  1,677  745  1,143 

บริษัทยอย -  -  361  635 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 200  277  197  112 

รวม 1,525  1,954  1,303  1,890 

        

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ผูถือหุนรายใหญ 51  145  48  113 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน -  543  -  284 

รวม 51  688  48  397 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะสั้น 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยสองแหง (“บริษัท เนช่ัน โกลบอล            

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด” และ “บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) จํานวน 3 ลานบาท และ 33 ลานบาท ตามลําดับ เงินกูยืม

ดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินใน

ประเทศสี่แหง  
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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สัญญาอื่นๆ 
 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญเพื่อรับบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงาน 

การตลาด และงานดานอื่นๆ โดยบริษัทและบริษัทยอยตกลงจะชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 
 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพื่อใหบริการดานการบริหารจัดการ สนับสนุนการดําเนินงานและงานดานอื่นๆ โดย

บริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  
 

บริษัทยอยไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญและกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเชาพื้นท่ีและบริการท่ีเกี่ยวของ 

โดยบริษัทยอยตกลงจะชําระคาเชาและบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 
 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญเพื่อเชาพื้นท่ีสํานักงานและบริการท่ีเกี่ยวของ โดยบริษัทและ

บริษัทยอยตกลงจะชําระคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  
 

บริษัทไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญ บริษัทยอยและกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพื่อใหบริการระบบสารสนเทศ โดย

บริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  
 

6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 90  49  30  12 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 542  442  274  387 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 38,613  13,822  33,674  7,753 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง 299,503  77,905  299,503  77,905 

รวม 338,748  92,218  333,481  86,057 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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7 เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 100  64  100  - 

ตราสารหนีถ้ือไวเพื่อคา        

   (ในกองทุนสวนบุคคล) -  102,961  -  102,961 

รวม 100  103,025  100  102,961 

 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสวนบุคคล โดยจางบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระในประเทศ กองทุนสวนบุคคลนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อการบริหารเงินสดของบริษัท โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ตามสภาวการณท่ีเหมาะสม

กับตลาดทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไดไถถอนเงินสดจากกองทุนดังกลาวท้ังจํานวนแลว 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของตราสารหนีท่ี้อยูในความตองการของตลาดมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

หลักทรัพยเพ่ือคา        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  103,261  -  103,261 

ซื้อระหวางป 133,000  83,000  133,000  83,000 

ขายระหวางป (133,159)  (54,832)  (133,159)  (54,832) 

โอนระหวางป -  (131,552)  -  (131,552) 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 159  123  159  123 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 
        

หลักทรัพยเพ่ือคา (ในกองทุนสวนบุคคล)        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 102,961  -  102,961  - 

ขายระหวางป (104,872)  -  (104,872)  -  

โอนระหวางป -  102,961  -  102,961 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา 1,911  -  1,911  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  102,961  -  102,961 
        



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

หลักทรัพยเผื่อขาย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

ซื้อระหวางป -  229,000  -  229,000 

ขายระหวางป -  (360,552)  -  (360,552) 

โอนระหวางป -  131,552  -  131,552 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 
        

หลักทรัพยเผื่อขาย (ในกองทนุสวนบุคคล)        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

ซื้อระหวางป -  101,269  -  101,269 

โอนระหวางป -  (102,961)  -  (102,961) 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา -  1,692  -  1,692 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 

 

8 ลูกหนี้การคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน      5 34,992  41,229  35,113  38,954 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  13,847  27,561  6,301  17,051 

รวม  48,839  68,790  41,414  56,005 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (34,972)  (3,908)  (35,046)  (169) 

      คาเผื่อสินคารับคืน  (1,077)  (2,459)  (36)  (488) 

สุทธ ิ  12,790  62,423  6,332  55,348 

         

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป  43,505  137  43,620  50 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 93  3,743  89  2,047 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดอืน -  6,877  -  6,877 

   3 - 6 เดือน -  790  -  630 

   6 - 12 เดือน 2,006  4,737  2,006  4,038 

   มากกวา 12  เดือน 32,893  25,082  33,018  25,362 

 34,992  41,229  35,113  38,954 

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (34,899)  (67)  (35,024)  (67) 

 คาเผื่อสินคารับคืน -  -  -    - 

 93  41,162  89  38,887 
        

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 10,499  21,195  6,201  16,602 

เกินกําหนดชําระ :        

   นอยกวา 3 เดือน 3,266  2,390  61  164 

   3 - 6 เดือน 11  71  11  128 

   6 - 12 เดือน 12  127  11  111 

   มากกวา 12  เดือน 59  3,778  17  46 

 13,847  27,561  6,301  17,051 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (73)  (3,841)  (22)  (102) 

      คาเผื่อสินคารับคืน (1,077)  (2,459)  (36)  (488) 

 12,697  21,261  6,243  16,461 
        

สุทธ ิ 12,790  62,423  6,332  55,348 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 90 วัน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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กลุมบริษัทกําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงมูลคาท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินไดของลูกหนี้การคา ซึ่งฝาย

บริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายอางอิงจากรายงาน

จําแนกอายุของลูกหนี้ รวมถึงการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้และความสามารถในการชําระเงินในอนาคตของ

ลูกหนี้ 
 

 

9 ลูกหนี้อื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน 5 15,545  12,824  55,813  50,187 
         

บุคคลหรือกิจการอื่น         

ลูกหนี้อื่น  13  -  13  - 

คาใชจายลวงหนา  2,128  1,224  643  776 

เงินทดรองจายพนักงาน  133  311  54  199 

ดอกเบ้ียคางรับ  41  10  41  7 

เงินมัดจํา  -  360  -  - 

 

 2,315  1,905  751  982 

รวม  17,860  14,729  56,564  51,169 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (7,047)  -  (39,023)  - 

สุทธ ิ  10,813  14,729  17,541   51,169 
         

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป 7,047  -  39,023  - 

 

กลุมบริษัทกําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงมูลคาท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินไดของลูกหนี้อื่น ซึ่งฝาย

บริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายอางอิงจากรายงาน

จําแนกอายุของลูกหนี้ รวมถึงการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้และความสามารถในการชําระเงินในอนาคตของ

ลูกหนี้ 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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10 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 12,484  18,649  4,869  5,699 
        

ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปท่ีบันทึกเปนคาใชจาย

และไดรวมในบัญชีตนทุนขายและการ

ใหบริการ 

       

- ตนทุนขาย 117,066  70,964  37,229  48,279 

- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิ 

ท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1,799 

  

2,074 

  

1,093 

  

848 

สุทธ ิ 118,865  73,038  38,322  49,127 

 

กลุมบริษัทประเมินมูลคาของสินคาคงเหลือประเภทสิ่งพิมพจากมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ ซึ่งผูบริหารมีการใช

ดุลยพินิจในการประเมินมูลคาจากการจัดประเภทสินคาคงเหลือตามชองทางการจัดจําหนายและแผนการดําเนิน

ธุรกิจในอนาคต 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  61,410 

ซื้อเงินลงทุน 10,000  - 

เพิ่มข้ึน 50,000  103,000 

คาเผื่อการดอยคา (13,614)  (163,410) 

จําหนาย -  (1,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 46,386  - 

 

 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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การซื้อเงินลงทุน 

 

เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2561 บริษัทไดลงทุนในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย   

รอยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชําระแลวเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด จึงกลายเปนบริษัท

ยอยของกลุมบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 4) 

 

การเพิ่มเงินลงทุน 

 

ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 60 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 600,000 หุน มูลคาหุนละ 100 

บาท) โดยเรียกชําระคาหุนรอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนเปนจํานวนเงิน 40 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวได 

จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”)  เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  

คณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวมีมติใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีกรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 

10 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการชําระคาหุนเพิ่มเติมกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 

2561 

 

ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) เมื่อวันท่ี 

20 พฤษภาคม 2560 ผูถือหุนของบริษัทยอยดงักลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 97 ลานบาท (แบงออกเปน

หุนสามัญจํานวน 97,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) เปน 200 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 200,000 

หุน  มูลคาหุนละ 1,000 บาท) บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวัน ท่ี  

5 มิถุนายน 2560 

 

การรับคืนเงินลงทุน 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนช่ัน คิดส จํากัด”) เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 

ผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติพิเศษอนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับ

กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 บริษัท

ไดรับชําระเงินท่ีจายจากผลกําไรสะสมตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวจํานวน 4.26 ลานบาท และรับรู

กําไรจากการรับคืนเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 3.26 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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การพิจารณาการดอยคา 
 

ผูบริหารของบริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตท่ีเกิดข้ึน

จากการดําเนินงานตอเนื่องของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด โดยประมาณการตามแผนการดําเนินธุรกิจ และ

อัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน 
 

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกดิเงนิสด 1: เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท จาํกัด  (“NGE”) 
 

จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดย 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะ

ไดรับ พบวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท NGE สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 163.41 ลานบาท 

บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 163.41 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

ขอสมมติท่ีสําคัญในการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

ขอสมมติสําคญั งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 8.53  11.05 

อัตราการเติบโต (Terminal growth rate)  0.00   0.00 

 

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกดิเงนิสด 2: เงินลงทุนในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จาํกัด  (“OWM”) 

 

จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน วันเวิลด มีเดีย จํากัด โดยมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ พบวา

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท OWM สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 13.61 ลานบาท บริษัทจึงรับรู

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 13.61 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

  52 

ขอสมมติท่ีสําคัญในการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 

ขอสมมติสําคญั งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 10.22  - 

อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) 0.00  - 

 

อัตราคิดลดท่ีใชเปนอัตราโดยประมาณกอนหักภาษีเงินไดท่ีอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 - 30 ป         

ซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดท่ีเกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดท่ีเปนสกุลเดียวกัน ปรับปรุงดวยความเสี่ยงสวนเพิ่มท่ี

สะทอนการเพิ่มข้ึนของความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนท่ัวไปและความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

 

ขอสมมติเหลานี้มาจากดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและแผนการ

ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณในอนาคตท่ีเช่ือวาสมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง

ของขอมูล หรือมีขอมูลใหมท่ีชัดเจนข้ึน อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติและอัตราคิดลดท่ี

จะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความออนไหวของขอสมมติตอมูล

คาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังนี้ 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สัดสวนความเปน         

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธ ิ  เงินปนผลรับ 

  2561 2560 2561  2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น โกลบอล นําเขา ผลิตและจําหนาย 99.74 99.74 200,000  200,000 163,410  163,410  163,410  163,410  -  -  -  - 

   เอ็ดดูเทนเมนท จาํกัด สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก                     

 เพื่อการศึกษาและการ                     

 บันเทิง                     

บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ใหบริการขอมูลขาวสาร 99.99 - 60,000  - 60,000  -  13,614  -  46,386  -  -  - 

 ในรูปแบบของสื่อ                     

 ออฟไลนและออนไลน                     

รวม       223,410  163,410  177,024  163,410  46,386  -  -  - 

 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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12 สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 

 งบการเงินรวม 

   เครื่องตกแตง    สินทรัพย   

   ติดต้ัง และ    ระหวาง   

 สวนปรับปรุง  เครื่องใช    กอสราง   

 สินทรัพยเชา  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 1,591  6,746  1,200  -  9,537 

เพิ่มข้ึน -  -  -  402  402 

จําหนาย / ตัดจําหนาย  (1,591)  (564)  -  -  (2,155) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560          

   และ 1 มกราคม 2561 -  6,182  1,200  402  7,784 

เพิ่มข้ึน 6,116  3,465  327  2,352  12,260 

ไดมาจากการซื้อธุรกิจ -  1,266  -  -  1,266 

โอน 1,254  1,485  -  (2,739)  -  

จําหนาย -  (3,455)  -  -  (3,455) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 7,370  8,943  1,527  15  17,855 
          

คาเสื่อมราคา          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 1,591  6,400  340  -  8,331 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  245  240  -  485 

จําหนาย / ตัดจําหนาย  (1,591)  (562)  -  -  (2,153) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560          

   และ 1 มกราคม 2561 -  6,083  580  -  6,663 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 367  525  279  -  1,171 

จําหนาย -  (3,454)  -  -  (3,454) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 367  3,154  859  -  4,380 
          

มูลคาสุทธิทางบัญช ี          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -  346  860  -  1,206 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560           

   และ 1 มกราคม 2561 -  99  620  402  1,121 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 7,003  5,789  668  15  13,475 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เครื่องตกแตง    สินทรัพย   

   ติดต้ัง และ    ระหวาง   

 สวนปรับปรุง  เครื่องใช    กอสราง   

 สินทรัพยเชา  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 -  3,999  1,200  -  5,199 

จําหนาย / ตัดจําหนาย  -  (445)  -  -  (445) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560          

   และ 1 มกราคม 2561 -  3,554  1,200  -  4,754 

เพิ่มข้ึน 6,024  1,964  -  2,352  10,340 

โอน 860  1,477  -  (2,337)  -  

จําหนาย -  (3,455)  -  -  (3,455) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,884  3,540  1,200  15  11,639 
          

คาเสื่อมราคา          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 -  3,799  340  -  4,139 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  169  240  -  409 

จําหนาย / ตัดจําหนาย  -  (445)  -  -  (445) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560          

   และ 1 มกราคม 2561 -  3,523  580  -  4,103 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 288  176  240  -  704 

จําหนาย -  (3,454)  -  -  (3,454) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 288  245  820  -  1,353 
          

มูลคาสุทธิทางบัญช ี          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -  200  860  -  1,060 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560           

   และ 1 มกราคม 2561 -  31  620  -  651 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,596  3,295  380  15  10,286 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ ซึ่ง

ไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 1.12 ลานบาท และ 

0.04 ลานบาท ตามลําดับ (2560: 6.15 ลานบาท และ 3.45 ลานบาท ตามลําดับ)  

 

13 คาความนิยม 

 

    งบการเงินรวม 

    หมายเหตุ  (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม      - 

ไดมาจากการรวมธุรกิจ    4  5,614 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       5,614 

       

ขาดทุนจากการดอยคา       

ณ วันท่ี 1 มกราคม      - 

ขาดทุนจากการดอยคา     5,614 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      5,614 

       

มูลคาสุทธิทางบัญช ี       

ณ วันที่ 1 มกราคม      - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      - 

 

เนื่องจากบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเริ่มดําเนินธุรกิจในระหวางป 2561 ผูบริหารของบริษัทเช่ือ

วาคาความนิยมท่ีไดรับมาจากการซื้อธุรกิจเกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร กลุมบริษัทจึงรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาของคาความนิยมจํานวน 5.61 ลานบาท 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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14 สินทรัพยไมมตัีวตนอื่น 
 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม           

 คอมพิวเตอร        ซอฟตแวร   

 และคาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  เครื่องหมาย  ระหวาง   

 ซอฟตแวร  หนังสือ  รายการ  การคา  การพัฒนา  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน            

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 1,016  19,940  -  -  -  20,956 

เพิ่มข้ึน 10,109  2,691  1,185  -  -  13,985 

ตัดจําหนาย -  (10,839)  -  -  -  (10,839) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 11,125  11,792  1,185  -  -  24,102 

เพิ่มข้ึน 20,491  2,172  304  30,000  5,948  58,915 

จําหนาย (10,042)  -  -  -  -  (10,042) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 21,574  13,964  1,489  30,000  5,948  72,975 

            

            

            

            

            

            



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  

  58 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม           

 คอมพิวเตอร        ซอฟตแวร   

 และคาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  เครื่องหมาย  ระหวาง   

 ซอฟตแวร  หนังสือ  รายการ  การคา  การพัฒนา  รวม 

 (พันบาท) 

คาตัดจําหนาย            

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 869  15,885  -  -  -  16,754 

คาตัดจําหนายสําหรับป 1,064  4,032  474  -  -  5,570 

ตัดจําหนาย -  (10,839)  -  -  -  (10,839) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 1,933  9,078  474  -  -  11,485 

คาตัดจําหนายสําหรับป 5,943  2,595  670  5,891  -  15,099 

จําหนาย (2,850)  -  -  -  -  (2,850) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 5,026  11,673  1,144  5,891  -  23,734 
            

มูลคาสุทธิทางบัญช ี            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 147  4,055  -  -  -  4,202 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560            

   และ 1 มกราคม 2561 9,192  2,714  711  -  -  12,617 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 16,548  2,291  345  24,109  5,948  49,241 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม         

 คอมพิวเตอร      ซอฟตแวร   

 และคาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  ระหวาง   

 ซอฟตแวร  หนังสือ  รายการ  การพัฒนา  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 206  15,631  -  -  15,837 

เพิ่มข้ึน 10,109  970  1,185  -  12,264 

ตัดจําหนาย -  (13,085)  -  -  (13,085) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 10,315  3,516  1,185  -  15,016 

เพิ่มข้ึน -  810  304  2,497  3,611 

จําหนาย (10,042)  -  -  -  (10,042) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 273  4,326  1,489  2,497  8,585 

          

          

          

          

          

          



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม         

 คอมพิวเตอร      ซอฟตแวร   

 และคาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  ระหวาง   

 ซอฟตแวร  หนังสือ  รายการ  การพัฒนา  รวม 

 (พันบาท) 

คาตัดจําหนาย          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 59  13,713  -  -  13,772 

คาตัดจําหนายสําหรับป 1,064  1,447  474  -  2,985 

ตัดจําหนาย -  (13,085)  -  -  (13,085) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 1,123  2,075  474  -  3,672 

คาตัดจําหนายสําหรับป 1,893  1,217  670  -  3,780 

จําหนาย (2,850)  -  -  -  (2,850) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 166  3,292  1,144  -  4,602 
          

มูลคาสุทธิทางบัญช ี          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 147  1,918  -  -  2,065 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560          

   และ 1 มกราคม 2561 9,192  1,441  711  -  11,344 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 107  1,034  345  2,497  3,983 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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การพิจารณาการดอยคา 

  

ผูบริหารของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร และเครื่องหมายการคา โดยมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจาก

มูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยจนถึงวันท่ี

สินทรัพยหมดอายุ โดยประมาณการตามแผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนักของเงินทุน 

 

ขอสมมติท่ีสําคัญในการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 

ขอสมมติสําคญั งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 10.22  - 

อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) 0.00  - 

 

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด : การใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลนและออนไลน 

 

จากการทดสอบการดอยคาดังกลาว มูลคาตามบัญชีหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดใกลเคียงกับมูลคาท่ีจะไดรับ

คืน ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมไดรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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15 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หนี้สิน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม 1,719  11,326  -  - 

การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  1,719  11,326  -  - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หนี้สิน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม 1,286  8,864   -  - 

การหักกลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  1,286  8,864  -  - 
   

 รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางป มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน     

 ณ วันที่      ณ วันที ่

 1 มกราคม  กําไรหรอื  กําไรขาดทุน  ไดมาจากการ  31 ธันวาคม 

 2561  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  ซื้อธุรกิจ  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          

ลูกหนี้การคา 1,273  (1,273)  -  -  - 

สินคาคงเหลือ 1,876  (1,876)  -  -  - 

ประมาณการหนี้สิน 2,544  (310)  (557)  42  1,719 

ยอดขาดทุนยกไป 5,633  (5,633)  -  -  - 

รวม 11,326  (9,092)  (557)  42  1,719 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที่    ณ วันที่ 

 1 มกราคม  กําไรหรอื  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2560  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหนี้การคา 1,956  (683)  -  1,273 

สินคาคงเหลือ 9,100  (7,224)  -  1,876 

ประมาณการหนี้สิน 2,270  274  -  2,544 

ยอดขาดทุนยกไป 2,104  3,529  -  5,633 

รวม 15,430  (4,104)  -  11,326 

 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที่      ณ วันที่ 

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2561  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหนี้การคา 132  (132)  -  - 

สินคาคงเหลือ 1,178  (1,178)  -  - 

ประมาณการหนี้สิน 1,921  (95)  (540)  1,286 

ยอดขาดทุนยกไป 5,633  (5,633)  -  - 

รวม 8,864  (7,038)  (540)  1,286 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 ณ วันที่      ณ วันที่ 

 1 มกราคม  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2560  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหนี้การคา 224  (92)  -  132 

สินคาคงเหลือ 4,011  (2,833)  -  1,178 

ประมาณการหนี้สิน 1,687  234  -  1,921 

ยอดขาดทุนยกไป 2,104  3,529  -  5,633 

รวม 8,026  838  -  8,864 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา 7,210  -  7,016  - 

ลูกหนี้อื่น 1,409  -  7,805  - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -  -  6,600  - 

สินคาคงเหลือ 3,739  3,595  2,463  2,416 

เงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  35,405  32,682 

คาความนิยม 1,123  -  -  - 

ยอดขาดทุนยกไป 83,817  55,368  10,273  - 

รวม 97,298  58,963  69,562  35,098 

 

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในป 2562 - 2566 ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีท่ียังไมสิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ

ภาษีเงินไดปจจุบันนั้น กลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจาก     

ยังไมมีความเปนไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 
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16 เจาหนี้การคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 1  4,772  1  4,080 

กิจการอื่นๆ  4,537  8,395  521  7,957 

รวม  4,538  13,167  522  12,037 
 

 

17 เจาหนี้อื่น 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน 5  1,525  1,954  1,303  1,890 

          

อื่นๆ          

เจาหนี้อื่น   5,944  1,007  5,163  996 

รายไดรับลวงหนา   252  575  252  575 

เจาหนี้คาซื้อสวนปรับปรุง          

   สินทรัพยเชาและอุปกรณ   254  402  1,230  - 

เจาหนี้คาซือ้สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น   33,082  -  -  - 

   39,532  1,984  6,645  1,571 

รวม   41,057  3,938  7,948  3,461 
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18 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนักงาน  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน         

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับ         

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว  8,598  12,721  6,432  9,607 

         

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

รับรูในกําไรหรือขาดทุน         

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว  (1,316)  757  (466)  560 

 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่        

กําไรจากการประมาณการตามหลัก        

   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในระหวางป (2,785)       -  (2,701)       - 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตามหลัก        

คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรู 7,786  10,571  7,107  9,808 

 

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก       

ความเสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย  
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  

  67 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 12,721  11,353  9,607  8,436 

        

รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

ตนทุนบริการปจจุบัน                                        2,022  784  674  606 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 349  310  273  239 

กําไรจากการลดขนาดโครงการ                        (3,896)  (337)  (1,413)  (285) 

 (1,525)  757  (466)  560 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่        

กําไรจากการประมาณการตาม        

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย (2,785)       -  (2,701)       - 

 (2,785)       -  (2,701)       - 

อื่นๆ        

รับเขา (โอนออก) (22)  611  (8)  611 

ไดมาจากการซื้อธุรกิจ 209       -       -       - 

 187  611  (8)  611 

        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,598  12,721  6,432  9,607 
 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดข้ึนจาก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ขอสมมติดานประชากรศาสตร 21       -  12       - 

ขอสมมติทางการเงิน 416       -  311       - 

การปรับปรุงจากประสบการณ (3,222)       -  (3,024)       - 

รวม (2,785)       -  (2,701)       - 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนัก) ไดแก 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (รอยละ) 

อัตราคิดลด  2.89  2.90  2.89  2.90 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 8.5  4.0 - 7.0  4.0 - 8.5  4.0 - 7.0 
 

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปน 14.4 ป 

(2560: 15 ป) 
 

การวิเคราะหความออนไหว   
 

การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได

อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการ

ผลประโยชนเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        

อัตราคิดลด  (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) (475)  554  (298)  349 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   536  (470)  337  (294) 

   (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1)        

พัฒนาการอัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1 ) 14  (15)  8  (9) 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560        

อัตราคิดลด  (เปลีย่นแปลงรอยละ 1) (894)  1,034  (595)  685 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต          

   (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) 1,271  (1,114)  868  (766) 

พัฒนาการอัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1 ) 48  (53)  31  (34) 
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แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการ

ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ 

 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานให

นายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป ลูกจางมีสิทธิ

ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน กลุมบริษัทจะแกไขโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณแก

พนักงานในงวดท่ีรางปรับปรุงดังกลาวถือเปนกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไขโครงการ

ดังกลาวจะทําใหกลุมบริษัทรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุในงวดท่ีมีการแกไขและ

รับรูตนทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มข้ึนโดยประมาณจํานวน 2.07 ลานบาท 

และ 1.78 ลานบาท ตามลําดับ 

 

19 ทุนเรือนหุน 

 

 มูลคาหุน  2561  2560 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

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

ลดหุน 1  (89,201)  (89,201)       -       - 

ออกหุนใหม 1  220,500  220,500       -       - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 1  390,549  390,549  259,250  259,250 

          

หุนที่ออกและชาํระแลว          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

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

ออกหุนใหตามสิทธิ 1  1  1       -       - 

ออกหุนใหม 1  195,500  195,500       -       - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 1  365,549  365,549  170,048  170,048 
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 การออกหุนสามัญ 

 

ในระหวางป 2561 บริษัทมีการออกหุนสามัญจํานวน 900 หุน เนื่องมาจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

NINE-W1 ของผูถือหุน บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี            

16 กรกฎาคม 2561 

 

นอกจากน้ี ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ

ดังนี้ 

 

ก) ผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 259.25 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการลดหุนสามัญจํานวน 89,200,714 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนท่ีเหลือจาก

การจัดสรรไวเพ่ือรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกและเสนอขายใหแก 

ผูถือหุนเดิม และท่ีเสนอขายแกกรรมการผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย บริษัทได

จดทะเบียนการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

ข) ผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกําหนดวัตถุประสงค (Specific Objective) จํานวน 

220.50 ลานบาท จาก 170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

เปน 390.55 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 390,549,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามท่ีระบุในการประชุม ในราคาหุนละ 1.40 บาท คิดเปนมูลคา

รวมท้ังสิ้น 308.70 ลานบาท ซึ่งเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยการเพิ่มทุนดังกลาวจะนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียน

ภายในกลุมบริษัท เพื่อใหมีสภาพคลองมากข้ึนและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัท รวมท้ังการใชเงินทุน

สําหรับธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 

2561 ท้ังนี้ บริษัทไดรับเงินจากการเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 195,500,000 หุน คิดเปนมูลคารวม 273.70 ลานบาท 

และบริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 

 

 สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้        

จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

คาใชจายในการออกหุน 

 

คาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการออกและจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนแสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุน 
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20 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
 

 NINE-WA 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)_ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 4,250,000 หนวย 

 

รายการ  รายละเอยีด 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ  5 ป นับแตวันท่ีท่ีออกและเสนอขาย 

เสนอขายใหกับ  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

บริษัทยอย 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  4,250,000 หนวย 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 

ราคาในการใชสิทธ ิ  4 บาท ตอหุนสามัญ 

ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ               

แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
 

 มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Schole Model ภายใตขอสมมติ    

ทางการเงิน ดังนี้ 
 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหใบสําคัญแสดงสิทธ ิ(บาท) 4.74 

ราคาใชสิทธิ (บาท) 4.00 

ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 81.75 

ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 

อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป รอยละ 2.93 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 
 

โครงการดังกลาวมีเงื่อนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย ณ วันท่ีมีการใชสิทธิในแตละครั้ง 
 

บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช

สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
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คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 0.60 ลานบาท และ 0.60 ลานบาท ตามลําดับ (2560: 0.13 ลานบาท และ 0.13 ลานบาท 

ตามลําดับ)  
 

รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 

 แสดงสิทธ ิ  ณ วนัท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธ ิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 

 (พันหนวย / พนับาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,538  4,215  1,492  4,087 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป 220  602  498  1,211 

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป -  -  (452)  (1,083) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอาย ุ (1,758)  (4,817)  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  1,538  4,215 
 

 NINE-W1 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ      

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิด

คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ อนุมัติการเพิ่มทุน               

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

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

สามัญจํานวนไมเกิน 174,250,000_หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิตามท่ีกลาวไวขางตน 
 

 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2561 

ออกสิทธ ิ

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน หมดอาย ุ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 

ราคาใช

สิทธ ิ วันหมดอาย ุ

(พันหนวย) (บาท / หุน)  

84,959 - 1 (84,958) - 4 

11 กรกฎาคม 

2561 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ         

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2560 

ออกสิทธ ิ

ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 

ซื้อหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 

ราคาใช

สิทธิ วันหมดอาย ุ

(พันหนวย) (บาท / หุน)  

84,959 - - 84,959 4 

11 กรกฎาคม 

2561 

 

21 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

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

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

22 สวนงานดําเนนิงาน 

 

กลุมบริษัทมี 3 สวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน

ธุรกิจท่ีสําคัญนี้ผลิตสินคาและใหบริการท่ีแตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงาน

การจัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ี

รายงานของกลุมบริษัทโดยสรุปมีดังนี้  

 

• สวนงาน 1    สื่อสิ่งพิมพและบริการ 

• สวนงาน 2    สื่อโทรทัศนและส่ือรูปแบบใหม 

• สวนงาน 3    อื่นๆ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน

ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานนั้นเปนขอมูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอื่นท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 
 

 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  สื่อโทรทัศนและสื่อรูปแบบใหม  อื่นๆ  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 76,779  128,937  9,617  6,301  1,938  2,045  88,334  137,283 

รายไดอื่น 12,006  18,600  24  6  2,352  2,384  14,382  20,990 

รวมรายได 88,785  147,537  9,641  6,307  4,290  4,429  102,716  158,273 
                

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (26,806)  18,442  (105,308)  (4,952)  (27,748)  (2,207)  (159,862)  11,283 
                

ดอกเบ้ียรับ 3,675  6,019  24  6  1  2  3,700  6,027 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,764  4,122  10,933  484  2,573  1,449  16,270  6,055 
                

รายการท่ีไมเปนตัวเงินท่ีมีสาระสําคัญ                

- ขาดทุนจากการดอยคาและสํารองตางๆ 18,210  137  32,808  -  5,148  -  56,166  137 
                

รายจายฝายทุน 4,640  3,092  57,000  1,253  10,801  10,042  72,441  14,387 

สินทรัพยสวนงาน                

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 82,009  227,956  59,645  31,615  19,555  17,185  161,209  276,756 

หนี้สินสวนงาน                

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 19,151  30,105  41,415  581  2,229  1,202  62,795  31,888 
 

ในระหวางป 2560 กลุมบริษัทมีการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับสวนงานท่ีรายงานใหม เพื่อใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางธุรกิจตามแผนการดําเนินงานในหมายเหตุ 2 (จ) 
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การกระทบยอดสินทรัพยและหนี้สินของสวนงานที่รายงาน 

 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย    

รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 161,209  276,756 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 287,062  44,481 

สินทรัพยรวม 448,271  321,237 

    

หนี้สิน    

รวมหนี้สินของสวนงานท่ีรายงาน 62,795  31,888 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 11,713  14,904 

หนี้สินรวม 74,508  46,792 

 

สวนงานภูมิศาสตร 

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมี

สาระสําคัญ 

 
 

23 รายไดอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รายไดคาบริการสวนกลาง 4,233  5,691  11,169  12,663 

รายไดคาบริการอื่นๆ 1,828  1,849  1,791  1,892 

กําไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  -  3,264  

อื่นๆ 4,621  7,423  3,190  4,177 

รวม 10,682  14,963  16,150  21,996 
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24 ตนทุนในการจัดจําหนาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 13,110  10,208  4,645  6,484 

คาใชจายการตลาด 14,344  14,117  7,852  10,784 

อื่นๆ 3,222  4,196  3,180  3,952 

รวม 30,676  28,521  15,677  21,220 
 

25 คาใชจายในการบริหาร 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  20,688  17,237  10,424  12,720 

คาตอบแทนผูบริหาร  12,970  7,698  12,970  7,698 

คาใชจายสํานักงาน   17,055  14,391  8,219  6,598 

อื่นๆ   5,451  5,182  2,815  4,554 

รวม  56,164  44,508  34,428  31,570 
 
 

26 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง  61,979  40,869  29,585  30,462 

โครงการสบทบเงินท่ีกําหนดไว  2,257  2,444  1,648  1,804 

(กลับรายการ) โครงการ 18        

   ผลประโยชนท่ีกําหนดไว  (1,874)  447  (739)  321 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 20 602  128  602  128 

โครงการใหพนักงานลาออกโดยสมัครใจ  11,599  2,087  5,547  1,565 

อื่นๆ  5,076  3,711  1,800  2,548 

รวม  79,639  49,686  38,443  36,828 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2561 และวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติ

ใหจายเงินชดเชยใหกับพนักงานในบางหนวยธุรกิจเพื่อการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพสูสื่อดิจิทัลมากข้ึน  
 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน

ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัท

จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึงอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได 

จดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุน

ท่ีไดรับอนุญาต 
 
 

27 คาใชจายตามลกัษณะ 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ  4,367  3,611  (262)  2,287 

คากระดาษและคาจางพิมพและคาขนสง  58,067  34,855  19,136  24,971 

คาใชจายในการผลิตอื่น  5,070  9,239  4,012  7,525 

คาลิขสิทธิ์  14,842  7,718  2,089  2,570 

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคาลดลง  10 1,799  2,074  1,093  848 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 26 79,639  49,686  38,443  36,828 

ตนทุนในการจัดจําหนาย  17,555  18,294  11,021  14,719 

คาใชจายสํานักงาน 25 17,055  14,391  8,219  6,598 

อื่นๆ  7,311  6,199  4,675  5,571 

รวมตนทุนขายและการใหบริการ 

    ตนทุนในการจัดจําหนาย และ 

    คาใชจายในการบริหาร 

 

205,705  146,067  88,426  101,917 
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28 ภาษีเงินได 

 

 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน         

สําหรับปปจจุบัน  -   -   -   -  

         

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15        

การเปลี่ยนแปลงของผลตางช่ัวคราว  9,092  4,104  7,038  (838) 

รวมภาษีเงินได  9,092  4,104  7,038  (838) 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 
 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได  

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

กําไรจากการประมาณ   

การตามหลักคณิตศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ประกันภัย 2,786  (557)  2,229  -   -   -  
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง 

 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดรวม   (159,862)    11,283 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  (31,972)  20  2,257 

คาใชจายตองหามทางภาษี   2,732    1,142 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มข้ึน   (3)    (1) 

ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย        

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   6,738    (31,356) 

ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปนสินทรพัย        

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   22,815    32,062 

กลับรายการสนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี   8,782    -  

รวม (6)  9,092  36  4,104 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได  

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

กําไรจากการประมาณ   

การตามหลักคณิตศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ประกันภัย 2,701  (540)  2,161  -   -   -  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (146,780)    (158,759) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  (29,356)  20  (31,752) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   1,930    (56) 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มข้ึน   -    (1) 

ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย        

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   22,881    30,971 

ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย        

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   4,640    - 

กลับรายการสนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี   6,943    - 

รวม (5)  7,038  (1)  (838) 

 

29 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกําไร 

(ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปใน

แตละปโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แสดงการคํานวณดังนี้  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (168,908)  7,166  (153,817)  (157,922) 
        

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 170,048  170,048  170,048  170,048 

ผลกระทบจากการใชสิทธิ -  -  -  - 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนาย 18,211  -  18,211  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก        

   (ขั้นพ้ืนฐาน) 188,259  170,048  188,259  170,048 
        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (0.90)  0.04  (0.82)  (0.93) 
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

 

กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุนของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NINE-WA) 

มารวมคํานวณเพื่อหากําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับ

จากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

 
 

30 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกตราสาร

อนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

  
 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล

ของระดับความเสี่ยงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ       

ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจ

วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

 การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษาความเช่ือมั่นของนักลงทุน เจาหนี้

และตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ  

 

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ  

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
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ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ คือความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขท่ี            

ตกลงไวเมื่อครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเช่ือดังกลาวอยางสม่ําเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเสี่ยง

จากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน

แตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมได

คาดวาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได 

 

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 

 

ตารางดังตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลําดับ

ช้ันมูลคายุติธรรม  แตไมรวมถึงการแสดงขอมูลมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน       

ท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 
 

 
 
 

 งบการเงินรวม 

 

มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม           

ตราสารหนี้ถือไวเพื่อคา 102,961  -  102,961  -  102,961 
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 การวัดมูลคายุติธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มนีัยสําคัญ 

 

ตารางดังตอไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคา

ยุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน  ข้ันตอนการประเมิน

มูลคาไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 2 (ง) 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  

 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลคา 

เงินลงทุนในหนวยลงทุนในความ 

   ตองการของตลาดท่ีเปนเงินลงทุน 

   เพื่อคา 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ีรายงาน 

 

31 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู 

โปรแกรมคอมพิวเตอรและ 

       

   คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 2,500  -  -  - 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพยทางการเงินที่ 

   วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

 

 

ตราสารหนี้ถือไวเพื่อคา 102,961  -  102,961  -  102,961 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น 

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได 

       

ภายในหนึ่งป   6,050  -  4,795  - 

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 12,165  -  8,169  - 

รวม 18,215  -  12,964  - 

        

ภาระผูกพันอื่น        

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 10  1,096  10  696 

 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการใชเครื่องหมาย

การคาแกบริษัทยอยดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญามีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี    

31 พฤษภาคม 2564 ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทยอยตกลงท่ีจะปนสวนรายไดท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 

ในเครื่องหมายการคาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

 

32 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติใหจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

สตรีท อายบอล จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) 

โดยเรียกชําระคาหุนเต็มจํานวน บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2562 
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33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท ซึ่งคาดวาจะมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนํามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มีผล

บังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลเครื่องมอืทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 2562 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16* 

การปองกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 19* 

การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ท้ังจํานวนเงินและชวงเวลา

ท่ีรับรู โดยรายไดจะรับรูเมื่อ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคา

ของรายไดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ 

 

กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบเบ้ืองตนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 15 เปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญ

ตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติ 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการ

บัญชีปองกันความเสี่ยง  

 

ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุมเครื่องมือทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 

34 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการบางรายการในงบการเงิน 2560 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงิน

ป 2561 ดังนี้ 

 

 2560 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

กอนจัด

ประเภท

ใหม 

 

 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

 

หลังจัด

ประเภท

ใหม 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

คาใชจายในการบริหาร 44,645  (137)  44,508  31,620  (50)  31,570 

ผลขาดทุนจากการดอยคา            

   และสํารองตางๆ -  137  137  163,410  50  163,460 

   -      -   
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