
 

  

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 222,490,948 305,872,793 218,160,771 303,184,757

เงินลงทุนชั�วคราว 7 105,000,000 20,320,000 105,000,000 20,000,000

ลูกหนี�การค้า 8 35,939,239 162,348,401 34,075,675 96,584,220

รายได้ค้างรับ 5 26,680,104 13,639,046 21,739,038 10,299,625

ลูกหนี�อื�น 9 16,693,242 27,073,795 45,462,771 49,503,402

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5     -     - 3,000,000 3,000,000

สินค้าคงเหลือ 10 232,546,227 143,856,263 38,019,086 40,127,594

เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี� 11     - 14,000,000     -     -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 12 1,692,785 8,465,725 1,132,638 6,639,618

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 641,042,545 695,576,023 466,589,979 529,339,216

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที�มีข้อจํากัดในการใช้ 13 861,200     -     -     -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14     -     - 62,009,712 26,963,652

เงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกัน 15     -     -     - 25,046,060

อุปกรณ์ 16 4,612,733 5,111,422 3,359,093 3,355,550

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 30,971,359 41,925,940 12,253,346 19,104,274

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 29,605,169 15,406,189 6,836,926 5,906,733

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 4,339,656 3,285,643 3,603,366 2,586,790

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 70,390,117 65,729,194 88,062,443 82,963,059

รวมสินทรัพย์ 711,432,662 761,305,217 554,652,422 612,302,275

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม31 ธันวาคม
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 19 9,874,350 9,772,888     -     -

เจ้าหนี�การค้า 20 139,570,079 168,133,878 41,392,730 95,156,290

เจ้าหนี�อื�น 21 6,662,779 15,405,123 7,436,921 14,154,097

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5 23,991,415 20,805,250 10,344,586 5,037,675

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,933,904 1,480,133 2,527,295 1,198,125

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 22 4,516,656 9,860,822 3,419,244 7,130,416

รวมหนี�สินหมุนเวียน 187,549,183 225,458,094 65,120,776 122,676,603

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23 6,769,292 5,694,057 3,728,883 3,642,850

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 847,678 514,353 105,325 95,325

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 7,616,970 6,208,410 3,834,208 3,738,175

รวมหนี�สิน 195,166,153 231,666,504 68,954,984 126,414,778

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

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

    ทุนที�ออกและชําระแล้ว 170,048,386 170,048,386 170,048,386 170,048,386

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 24, 25 272,705,895 272,705,895 272,705,895 272,705,895

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ 25 2,278,995 721,758 2,278,995 721,758

กําไรสะสม

       จัดสรรแล้ว

          ทุนสํารองตามกฎหมาย 26 10,300,000 9,500,000 10,300,000 9,500,000

       ยังไม่ได้จัดสรร 60,253,392 76,331,350 30,364,162 32,911,458

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 515,586,668 529,307,389 485,697,438 485,887,497

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 679,841 331,324     -     -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 516,266,509 529,638,713 485,697,438 485,887,497

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 711,432,662 761,305,217 554,652,422 612,302,275

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้  

รายได้จากการขาย 5 124,281,639   210,886,479   57,719,067 73,960,743

รายได้จากการให้บริการ 5 117,168,290   136,964,707   106,168,841 129,799,511

ดอกเบี�ยรับ 5 12,926,222     6,725,691       8,663,471       3,545,596       

กําไรจากการต่อรองราคาซื�อ 4 7,579,285                 -           -          -

รายได้อื�น 5, 28 6,512,101       4,877,036       8,578,859       7,504,758       

รวมรายได้ 268,467,537 359,453,913 181,130,238 214,810,608

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 5 177,309,075   242,060,621   105,973,589 128,538,565

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5, 29 34,519,413     42,210,463     27,484,418 31,545,733

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 30 42,589,696     35,970,349     22,057,313 21,960,452

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5, 31 7,926,242       8,465,375       5,478,536 5,274,547

ต้นทุนทางการเงิน 1,025,917       1,645,740       679,536          691,395          

รวมค่าใช้จ่าย 263,370,343 330,352,548 161,673,392 188,010,692

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 5,097,194 29,101,365 19,456,846 26,799,916

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33 (3,384,026)      (8,655,523)      (4,199,903)      (6,907,404)      

กําไรสําหรับปี 1,713,168 20,445,842 15,256,943 19,892,512

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

   คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

   ผลประโยชน์พนักงาน 23           - (2,051,360)           - (1,926,423)

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 18, 33           - 410,272           - 385,285

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

- สุทธิจากภาษี           - (1,641,088)           - (1,541,138)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,713,168 18,804,754 15,256,943 18,351,374

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,726,281 20,515,158 15,256,943 19,892,512

   ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (13,113)           (69,316)                     -           -

กําไรสําหรับปี 1,713,168 20,445,842 15,256,943 19,892,512

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,726,281 18,874,070 15,256,943 18,351,374

   ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (13,113) (69,316)           -           -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,713,168 18,804,754 15,256,943 18,351,374

กําไรต่อหุ้น 34

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.01 0.16 0.09 0.16

กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.01 0.16 0.09 0.15

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ใบสําคัญแสดง รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที�จะซื�อ ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 85,000,000 18,352,106       - 8,500,000 71,207,280 183,059,386 1,101 183,060,487

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพิ�มหุ้นสามัญ 24 85,000,000 254,189,451       -       -       - 339,189,451             - 339,189,451

   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 24, 25 48,386           164,338         (19,180)                -       - 193,544             - 193,544

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 25        -       - 740,938               -       - 740,938             - 740,938

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 35        -       -       -       - (12,750,000) (12,750,000)             - (12,750,000)

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 85,048,386 254,353,789 721,758       - (12,750,000) 327,373,933             - 327,373,933

   การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

   การได้มาซึ�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมซึ�งอํานาจควบคุม

      ไม่เปลี�ยนแปลง        -     -     -      -       -       - 399,539 399,539

   รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย        -     -     -      -       -       - 399,539 399,539

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 85,048,386 254,353,789 721,758              - (12,750,000) 327,373,933 399,539 327,773,472

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กําไรหรือขาดทุน        -       -       -       - 20,515,158 20,515,158 (69,316) 20,445,842

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น        -       -       -       - (1,641,088) (1,641,088)             - (1,641,088)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี        -       -       -       - 18,874,070 18,874,070 (69,316) 18,804,754

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 26        -       -       - 1,000,000 (1,000,000)       -             -       -

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 170,048,386 272,705,895 721,758 9,500,000 76,331,350 529,307,389 331,324 529,638,713

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม 

กําไรสะสม

(บาท)
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ใบสําคัญแสดง รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที�จะซื�อ ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 25      -      - 1,557,237           -      - 1,557,237      - 1,557,237

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 35      -      -      -      - (17,004,239) (17,004,239)      - (17,004,239)

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น      -      - 1,557,237      - (17,004,239) (15,447,002)      - (15,447,002)

   การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

   การได้มาซึ�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมซึ�งอํานาจควบคุม

      เปลี�ยนแปลง 4      -      -      -      -      -      - 361,630 361,630

   รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย      -      -      -      -      -      - 361,630 361,630

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

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

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 26      -      -      - 800,000 (800,000)      -      -      -

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

กําไรสะสม

(บาท)

งบการเงินรวม 

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบสําคัญแสดง

ที�ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที�จะซื�อ ทุนสํารอง ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 85,000,000 18,352,106           - 8,500,000 28,310,084 140,162,190

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพิ�มหุ้นสามัญ 24 85,000,000 254,189,451           -           -           - 339,189,451

   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 24, 25 48,386              164,338            (19,180)           -           - 193,544            

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 25           -           - 740,938           -           - 740,938

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 35           -           -           -           - (12,750,000) (12,750,000)

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 85,048,386 254,353,789 721,758           - (12,750,000) 327,373,933

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 85,048,386 254,353,789 721,758           - (12,750,000) 327,373,933

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กําไรหรือขาดทุน           -           -           -           - 19,892,512 19,892,512

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น           -           -           -           - (1,541,138) (1,541,138)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี           -           -           -           - 18,351,374 18,351,374

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 26           -           -           - 1,000,000 (1,000,000)           -

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 170,048,386 272,705,895 721,758 9,500,000 32,911,458 485,887,497

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบสําคัญแสดง

ที�ออกและ ส่วนเกิน สิทธิที�จะซื�อ ทุนสํารอง ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 25            -            - 1,557,237            -            - 1,557,237

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 35            -            -            -            - (17,004,239) (17,004,239)

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น            -            - 1,557,237            - (17,004,239) (15,447,002)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น            -            - 1,557,237            - (17,004,239) (15,447,002)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี            -            -            -            - 15,256,943 15,256,943

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 26            -            -            - 800,000 (800,000)            -

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

กําไรสะสม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 1,713,168        20,445,842      15,256,943 19,892,512

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 2,264,291        2,141,785        1,375,802        1,233,362        

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 22,625,912      31,635,347      9,352,416        9,963,859        

ดอกเบี�ยรับ (12,926,222)     (6,725,691)       (8,663,471)       (3,545,596)       

ต้นทุนทางการเงิน 1,025,917        1,645,740        679,536           691,395           

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 935,568           707,110           335,332                 -

ค่าเผื�อสินค้ารับคืน (กลับรายการ) 3,065,428        222,853           (267,272)          222,853           

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ) 4,150,809        (6,985,822)       2,543,234        (2,096,824)       

กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ - (5,074)                    -       -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 929,892           880,868           761,964           723,450           

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,557,237        740,938           1,557,237        740,938           

กําไรจากการต่อรองราคาซื�อ (7,579,285)             -       -       -

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที�มี

   อยู่ก่อนของบริษัทในผู้ถูกซื�อ 7,110,884              -       -       -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,384,026        8,655,523        4,199,903        6,907,404        

28,257,625 53,359,419 27,131,624 34,733,353

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้า 122,408,166    (42,907,609)     62,440,484      (55,969,310)     

รายได้ค้างรับ (13,041,058)     (5,418,150)       (11,439,414)     (6,242,375)       

ลูกหนี�อื�น 10,380,553      12,785,259      4,168,097        937,323           

สินค้าคงเหลือ (84,594,313)     (17,787,441)     (434,726)          (1,846,571)       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 6,277,842        (4,737,435)       5,011,883        (3,025,424)       

เงินฝากที�มีข้อจํากัดในการใช้ (421,988)          2,535,695              -       -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (11,215,903)           -       -       -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (1,054,013)       (735,997)          (1,016,576)       (619,863)          

เจ้าหนี�การค้า (28,563,799)     37,464,548      (53,763,560)     37,399,458      

เจ้าหนี�อื�น (7,993,265)       4,962,997        (6,727,253)       4,884,967        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,186,165        765,850           5,306,911        (1,583,671)       

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (5,344,166)       5,269,688        (3,711,172)       3,386,768        

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

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 333,325           74,988             10,000                   -

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 18,524,766      45,631,812 26,030,698 12,054,655

จ่ายภาษีเงินได้ (4,913,332) (7,864,109) (3,800,925) (5,609,186)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 13,611,434 37,767,703 22,229,773 6,445,469

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 12,926,222 6,725,691 8,663,471 3,545,596

เงินลงทุนชั�วคราว (84,680,000) (20,320,000) (85,000,000) (20,000,000)

รับคืน (จ่าย) เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี� 14,000,000      (14,000,000)           -       -

ซื�ออุปกรณ์ (1,270,505)       (2,010,690)       (884,247)          (1,934,528)       

ขายอุปกรณ์       - 1,854,159              - 1,815,166        

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (11,671,331)     (30,158,359)     (2,501,488)       (14,685,578)     

เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย (10,000,000)           - (10,000,000)     (1,350,000)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (80,695,614) (57,909,199) (89,722,264) (32,609,344)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (790,169)          (1,456,172)       (527,256)          (576,414)          

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (17,004,238)     (12,750,000)     (17,004,239)     (12,750,000)     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 101,462           (1,357,110)             - (1,275,882)       

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       - (4,604,010)             -       -

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ       - 340,000,000          - 340,000,000    

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ       - 193,544                 - 193,544           

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น       - (810,549)                - (810,549)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (17,692,945) 319,215,703 (17,531,495) 324,780,699

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (84,777,125) 299,074,207 (85,023,986) 298,616,824

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 305,872,793 6,798,586 303,184,757    4,567,933        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที�ซื�อมาระหว่างปี 1,395,280       -       -       -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 222,490,948 305,872,793 218,160,771 303,184,757

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ซื�ออุปกรณ์       - 399,539           495,097                 -

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มลูทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4  การซ้ือบริษทัยอ่ย 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7  เงินลงทุนชัว่คราว 

8  ลกูหน้ีการคา้ 

9  ลกูหน้ีอ่ืน 

10  สินคา้คงเหลือ 

11  เงินประกนัการประมลูใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 

12  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

13  เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้

14  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

15  เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

16  อุปกรณ์ 

17  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

18  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

19  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

20  เจา้หน้ีการคา้ 

21  เจา้หน้ีอ่ืน 

22  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

23  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

24  ทุนเรือนหุน้ 

25  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

26  สาํรองตามกฎหมาย 

27  ส่วนงานดาํเนินงาน 

28  รายไดอ่ื้น 

29  ค่าใชจ่้ายในการขาย 

30  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

31  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

32  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

33  ภาษีเงินได ้

34  กาํไรต่อหุน้ 

35  เงินปันผล 

36  เคร่ืองมือทางการเงิน 

37  ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

38  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

39  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

40  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

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

ประเทศไทย   
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 80.06) ซ่ึงเป็นนิติบุคคล

ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูน้าํเขา้ ผลิต และจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพข์องในประเทศและต่างประเทศ         

ผลิตรายการโทรทศัน์ และให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือดิจิตอล และการบริหารลิขสิทธ์ิ รายละเอียด

ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ            

งบการเงินขอ้ 5, 14 และ 15 

 
2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที่ประกาศใช ้              

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                  

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2555) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั            

วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 39 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  17 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดงัต่อไปน้ี 

 

- มลูค่าปัจจุบนัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

- มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้

- หน้ีสินจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงินสด วดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 

 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช ้ในการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ

ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจาํนวนเงิน            

ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ

สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ต)    ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18    การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานท่ี

กาํหนดไว ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 การวดัมลูค่าของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า                 

“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัซ่ึงถือปฏิบติัตามวิธีรวมตามสดัส่วน 

 

การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกนั 

 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

ประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียง

ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การกาํหนด

วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มา

เก่ียวขอ้ง  

 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึง

การรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุ

ไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ

ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั 

 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง

เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถ้กูซ้ือ 
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ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษาและอ่ืนๆ        

ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม            

ทั้ งทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้ น เพ่ือได้มา                      

ซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมี                   

การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 

นโยบายการบัญชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษทั        

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถกูปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไว ้           

ในสัญญาและได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดําเนินงาน              

งบการเงินรวมไดร้วมสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย แต่ละรายการของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะ 

สดัส่วนของกลุ่มบริษทัซ่ึงรวมกบัรายการท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยใชเ้กณฑร์วมแต่ละบรรทดัของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

นบัแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง 

 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม  

 

เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ

สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให ้        

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูก

ลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี

หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน   ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น

ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชําระหน้ี          

ในอนาคตของลกูคา้ ลกูหน้ีจะถกูตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินค้าประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ต้นทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและ       

สภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของ                   

ค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือ ดงัน้ี 
 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต - หนงัสือ - วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

รายการโทรทศัน ์ - แสดงมูลค่าต้นทุนของการรายการทั้ งท่ีอยู่ระหว่างการ

ผลิตและท่ีผลิตเสร็จต้นทุนของรายการประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตรายการ 

รับรู้เป็นตน้ทุนเม่ือไดโ้อนสิทธ์ิและส่งมอบหรือเม่ือได้

ออกอากาศแลว้ 

วตัถุดิบ - วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย  
 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธี

ราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวมใชวิ้ธีรวมตามสดัส่วน    
 

(ช) อปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

อุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
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ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ                  

การจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน           

การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี

นยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตาม

บญัชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุน  

ของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน

การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมลูค่าเส่ือมสภาพของรายการอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนใน

การเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการติดตั้ง 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน       

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจาํหน่าย   

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์จากสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 ปี 

ค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือ  พิจารณาจากจาํนวนเงินตดัจาํหน่ายท่ีสูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรง

ภายในระยะเวลาสามและห้าปี และการคาํนวณตามจาํนวนเล่ม

ของหนงัสือท่ีพิมพห์รือจาํหน่ายไดภ้ายใตส้ญัญาลิขสิทธ์ินั้น ๆ 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฌ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่    

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา

เดียวกนั 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด  

เงินสดสูงกวา่มลูค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์              

หรือมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน                 

ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมี                  

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบั

รายการเพียงเท่าท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มลูค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย   

เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

  

(ญ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมลูค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  
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(ฎ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี

แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถ้กูคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัร

รัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบั

สกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 

 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย                  

เม่ือพนกังานทาํงานให ้
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หน้ีสินรับรู้ด ้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้ นหรือผลประโยชน์อื่น 

หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังาน

ไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

โครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้แก่พนกังานของกลุ่มบริษทัอนุญาตใหก้รรมการและพนกังานมีสิทธิซ้ือหุน้ของกลุ่มบริษทั

ภายใต้เง่ือนไขท่ีกาํหนด จาํนวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิสุทธิจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้สิทธิ จะถูกรับรู้                    

ในทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมลูค่าหุน้เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้แลว้ 

 

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพ่ิมข้ึน             

ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

จะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไข

การไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน 

 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันหรือท่ีก่อตัวข้ึน      

อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่าย

ไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต          

โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั   

ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น

ตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ฑ) ทุนเรือนหุ้น 

 

หุ้นสามญั 

 

หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น (สุทธิจาก

ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน 
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(ฒ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

การขายสินค้าและให้บริการ 

 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญั     

ไปให้กับผูซ้ื้อแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนั้ น                   

หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น             

ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ี

จะตอ้งรับคืนสินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

 

ค่านายหน้า 

 

สําหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ย

จาํนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหนา้ 

 

รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินเบิกเกินบญัชีและประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มข้ึน

เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ด) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทั 

มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี

เป็นองค์ประกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน                   

แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากับมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุน

ทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 

(ต) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได ้ 

ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก                     

ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ

รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน                

ในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการ

ท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการ              

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคํานึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง

ชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน

น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์               

ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได ้            

คา้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ              

ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 

สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพ่ือเสียภาษี                     

ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
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(ถ) กาํไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณ

โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ี

ออกจาํหน่ายระหวา่งปี กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ย

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลด

ทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 

 

(ท) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

 ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปัน

ส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

 

4 การซ้ือบริษทัย่อย 

 

เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจการควบคุมในบริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั) ซ่ึงเป็นบริษทัส่ิงพิมพโ์ดยการซ้ือหุ้นสามญัของกิจการท่ี

ควบคุมร่วมกนัจาํนวน ร้อยละ 49 จากผูถื้อหุน้เดิมรายหน่ึง โดยชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 10 ลา้นบาท มีผลทาํใหก้ลุ่ม

บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมจากร้อยละ 49.992 เป็นร้อยละ 98.992 

 

การมีอาํนาจควบคุมในบริษทั เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (เดิมช่ือ บริษทั เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดู                

เทนเมนท ์จาํกดั) จะทาํใหก้ลุ่มบริษทัสามารถขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ไดค้ล่องตวัข้ึน 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั มีรายไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 43.74 

ลา้นบาท และขาดทุนจาํนวนเงิน 14.76 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัตามวิธี

รวมตามสัดส่วน ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 จะมีรายไดร้วม

จาํนวน 86.61 ลา้นบาท และขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวนเงิน 29.22 ลา้นบาท 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา มลูค่าตามบญัชี    มลูค่ายติุธรรม 

 ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม    31 ธนัวาคม 

 2557  ปรับปรุง  2557 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,847  -  2,847 

ลกูหน้ีการคา้ 5,567  -  5,567 

รายไดค้า้งรับ 4,941  -  4,941 

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,936  -  4,936 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 861  -  861 

อุปกรณ์ 701  -  701 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,939  -  2,939 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,428  -  22,428 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 572  -  572 

เจา้หน้ีการคา้ 174,016  -  174,016 

เจา้หน้ีอ่ืน 31,418  -  31,418 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,051  -  3,051 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,340  -  2,340 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ 58,457  (22,581)  35,876 
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บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาในเดือนมกราคม 

2558 

 

กาํไรจากการต่อรองราคาซื้อ 

 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือรับรู้จากผลลพัธ์ของการซ้ือธุรกิจ ดงัน้ี 

 

  มลูค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 10,000 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามสดัส่วนในส่วนไดเ้สีย  

   ในการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในผูถ้กูซ้ือ 362 

มลูค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถ้กูซ้ือ  

   ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยูก่่อนการซ้ือธุรกิจ 17,935 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ (35,876) 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 7,579 

 
การวดัมลูค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยูก่่อนของกลุ่มบริษทัในผูถู้กซ้ือร้อยละ 49.992 ทาํใหเ้กิดผลขาดทุนจาํนวน 

7.11 ลา้นบาท (17.94 ลา้นบาท หกัมลูค่าตามบญัชีของบญัชีส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจจาํนวน 

25.05 ลา้นบาท) ซ่ึงกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือและผลขาดทุนดงักล่าวไดรั้บรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักับกลุ่มบริษทั       

หากกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ                     

ต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใต ้      

การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกันน้ี              

อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และ 

15 สาํหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

 

ช่ือกจิการ 

ประเทศที่จดัตั้ง     

/สัญชาต ิ

  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั 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 สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ     

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ ง น้ี  

รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ี

ในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั         

(มหาชน)  

ไทย เ ป็ น บ ริ ษัท ใ ห ญ่ ถื อ หุ้น บ ริ ษัท ร้ อ ย ล ะ  80.06           

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 

   จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัทใ หญ่ถือหุ้น ร้อยละ  71.26      

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั ไทย เ ป็ น บ ริ ษัท ท่ี บ ริ ษัท  เ น ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ต้ิ ง                 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัทใ หญ่ถือหุ้น ร้อยละ  99.99      

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัทใ หญ่ถือหุ้น ร้อยละ  99.99      

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 

 

ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัทใ หญ่ถือหุ้น ร้อยละ  99.99      

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  

 

ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัทใ หญ่ถือหุ้น ร้อยละ  99.99      

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

จาํกดั 

ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัทใ หญ่ถือหุ้น ร้อยละ  99.80      

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัทใ หญ่ถือหุ้น ร้อยละ  90.00      

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัทใ หญ่ถือหุ้น ร้อยละ  84.50      

และมีกรรมการร่วมกนั 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไทย เป็นมหาวิทยาลยัท่ีบริษทั เนชั่น ยู จาํกดั รับโอน

ใบอนุญาต 

บริษทั โยมิอริู-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 

เซอร์วิส จาํกดั 

ไทย เ ป็นบริษัท ท่ีบ ริษัทใ หญ่ถือหุ้น ร้อยละ  45.00              

และมีกรรมการร่วมกนั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 

รายไดอ่ื้น ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท)  

บริษทัใหญ่        

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 6,483  3,455  5,964  2,620 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 15,765  16,148  12,665  12,679 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 9,174  5,357  8,132  4,830 

        

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -  -  11,418  30,730 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม -  -  203  210 

รายไดอ่ื้น -  -  727  958 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -  -  300  - 

        

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 27,932  62,495  1,898  1,640 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 414  3,327  829  6,652 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืม 4,434  3,355  -  - 

รายไดอ่ื้น 1,901  2,091  3,802  4,182 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,097  2,977  1,677  2,215 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท)  

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 6,033  9,246  5,902  9,211 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 70,366  117,791  44,067  51,566 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,055  6,203  1,560  3,057 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 เงินเดือนและค่าแรง 7,007  6,201  4,843  3,620 

 โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 469  354  325  209 

 อ่ืน ๆ 450  1,910  311  1,446 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนสาํคญั 7,926  8,465  5,479  5,275 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า  - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7,874  1,210  7,813  1,210 
        

บริษทัย่อย        

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั -  -  -  26,089 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  

 (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์

จาํกดั) 

 

 

- 

  

 

- 

  

 

3,522 

  

 

- 
        

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  

 (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์

จาํกดั) 

 

 

- 

  

 

78,405 

  

 

- 

  

 

1,652 
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ลกูหน้ีการค้า  - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่         

   จาํกดั (มหาชน) 100  264  100  264 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 2  1,846  2  1,843 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 1  20,638  1  20,631 

บริษทั โยมิอริู-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่         

   เซอร์วิส จาํกดั 283  213  283  213 

อ่ืน ๆ 259  387  159  357 

 8,519  102,963  11,880  52,259 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

 ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (16)  -  (16)  - 

สุทธิ 8,436  102,896  11,797  52,192 

        

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี -  -  -  - 

    

รายได้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่        

   จาํกดั (มหาชน) 54  -  54  - 

 

ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,901  599  5,832  485 

        

  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  -  -  2,788  1,958 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั -  -  -  14,000 

บริษทั ไนน ์บี ไบร์ท จาํกดั -  -  16  - 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั        

   (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์        

   จาํกดั) -  -  30,128  - 

        

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั        

   (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์ -  13,279  -  26,239 

   จาํกดั)        

        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่         

   จาํกดั (มหาชน) 11  50  11  49 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 779  132  776  132 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 194  156  180  156 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 462  332  453  331 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ 3,155  1,942  3,155  1,942 

อ่ืน ๆ 154  183  154  183 

 10,656  16,673  43,493  45,475 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

สุทธิ 10,656  16,673  43,493  45,475 

        

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี -  -  -  - 

 
  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการ อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

   ที่เกีย่วข้องกนั 2557  2556 2557  2556  2557  2556 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัย่อย           

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 6.75  6.84 -  -  3,000   3,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  3,000  3,000 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 

ลดลง -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  3,000  3,000 

 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 18,893  23,388  4,601  11,381 

        

บริษทัย่อย        

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั -  -  3,588  28,778 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั        

   (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์       

   จาํกดั) -  -  180  - 
        

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั        

   (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์       

   จาํกดั) -  92  -  184 
  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  39 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่         

   จาํกดั (มหาชน) 4,375  7,727  4,375  7,727 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 4,680  5,425  3,581  3,490 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 220  809  220  806 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 95,860  108,983  10,160  21,775 

อ่ืน ๆ 512  51  512  34 

รวม 124,540  146,475  27,217  74,175 

 

เจ้าหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,911  10,850  2,520  9,571 

        

บริษทัย่อย        

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  -  -  17  23 

บริษทั ไนน ์บี ไบร์ท จาํกดั -  -  452  - 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั        

(เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์        

   จาํกดั) -  -  2,873  - 

        

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั        

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั        

   (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์        

   จาํกดั) -  1,445  -  1,579 
  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เจ้าหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่         

   จาํกดั (มหาชน) 62  -  -  - 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 294  1,309  294  1,309 

อ่ืน ๆ 179  176  167  81 

รวม 5,446  13,780  6,323  12,563 

 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3,436  66  3,428  60 

        

บริษทัย่อย        

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั        

(เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์        

   จาํกดั) -  -  200  - 

        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 1,054  -  805  - 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 2,306  1,263  231  160 

รวม 6,796  1,329  4,664  220 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั”)  จาํนวน         

3 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของ

สถาบนัการเงินในประเทศส่ีแห่ง 

  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 45  45  11  21 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 643  1,205  590  1,191 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 51,719  38,477  47,560  35,973 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 170,084  266,146  170,000  266,000 

รวม 222,491  305,873  218,161  303,185 

   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุ

เงินบาท 

   

7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 35,000  20,320  35,000  20,000 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 70,000  -  70,000  - 

รวม 105,000  20,320  105,000  20,000 

 

เงินลงทุนชัว่คราวทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 

  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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8 ลูกหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 8,519  102,963  11,880  52,259 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  48,391  72,957  25,020  47,406 

รวม  56,910  175,920  36,900  99,665 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (8,123)  (3,789)  (624)  (613) 

      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน  (12,848)  (9,783)  (2,200)  (2,468) 

สุทธิ  35,939  162,348  34,076  96,584 

         

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  936  707  335  - 

 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 8,278  35,533  8,228  31,435 

เกินกาํหนดชาํระ :        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 125  7,576  32  394 

   3 - 6 เดือน 23  8,729  606  10,414 

   6 - 12 เดือน -  38,483  2,571  9,911 

   มากกวา่ 12  เดือน 93  12,642  443  105 

 8,519  102,963  11,880  52,259 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (67)  (67)  (67)  (67) 

 ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (16)  -  (16)  - 

 8,436  102,896  11,797  52,192 

  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 34,200  37,510  23,202  29,303 

เกินกาํหนดชาํระ :        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5,450  20,675  1,389  4,487 

   3 - 6 เดือน 1,268  10,055  417  10,026 

   6 - 12 เดือน 2,955  3,329  12  3,346 

   มากกวา่ 12  เดือน 4,518  1,388  -  244 

 48,391  72,957  25,020  47,406 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,056)  (3,722)  (557)  (546) 

      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (12,832)  (9,783)  (2,184)  (2,468) 

 27,503  59,452  22,279  44,392 
        

สุทธิ 35,939  162,348  34,076  96,584 

 

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 90 วนั 

 

ลกูหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 

 

9 ลูกหนีอ้ืน่ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 5 10,656  16,673  43,493  45,475 

บุคคลหรือกจิการอืน่         

ลกูหน้ีอ่ืน  114  628  53  487 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  5,428  9,518  1,515  3,443 

เงินทดรองจ่ายพนกังาน  495  255  402  98 

 

 6,037  10,401  1,970  4,028 

รวม  16,693  27,074  45,463  49,503 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10 สินค้าคงเหลอื 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 321,058  185,276  62,928  62,936 

วตัถุดิบ -  289  -  - 

งานระหวา่งผลิต 443  -  443  - 

 321,501  185,565  63,371  62,936 

หัก ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (88,955)  (41,709)  (25,352)  (22,809) 

สุทธิ 232,546  143,856  38,019  40,127 

 

11 เงนิประกนัการประมูลใบอนุญาตคลืน่ความถี่ 

 

ในเดือนตุลาคม 2556 บริษทัย่อย (“บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั”) ไดจ่้ายเงินประกนัการประมลูคล่ืนความถ่ีเพ่ือให้

บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจระดบัชาติในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัวจาํนวน 14 

ลา้นบาท เพ่ือเขา้ร่วมการประมูลในเดือนธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดร้ับคืนเงินประกนัดงักล่าว

แลว้เต็มจาํนวนในเดือนมกราคม 2557 

 

12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 1,133  5,374  1,133  3,806 

อ่ืนๆ 560  3,092  -  2,834 

รวม 1,693  8,466  1,133  6,640 

 

13 เงนิฝากที่มข้ีอจํากดัในการใช้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจาํนวน 0.86 ลา้นบาท ไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัประกนั

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 2557  2556 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 26,964  25,614 

ซ้ือเงินลงทุน 35,046  1,350 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 62,010  26,964 

 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  สัดส่วนความเป็น           

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ส่ิงพิมพ ์ 99.99  99.99  41,250  41,250  25,364  25,364  -  -  25,364  25,364  -  - 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั ผลิตรายการโทรทศัน ์ 99.99  99.99  1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 

 และใหบ้ริการโฆษณา                        

 ผา่นส่ือโทรทศัน ์                        

บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้น  59.99  59.99  1,000  1,000  600  600  -  -  600  600  -  - 

 การศึกษา                        

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์                         

 จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์                         

 เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) ส่ิงพิมพ ์ 98.99  -  50,000  -  35,046  -  -  -  35,046  -  -  - 

รวม          62,010  26,964  -  -  62,010  26,964  -  - 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การซื้อเงินลงทุน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติใหจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)   

โดยเรียกชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่าของทุนจดทะเบียน บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี    

26 สิงหาคม 2556 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั”) เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2556  

คณะกรรมการมีมติใหเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 75 จากเดิม 0.25 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั100,000 

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท) เป็น 1 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) บริษทัย่อย

ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2556 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่  

เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) เพ่ิมอีกร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 35.05 ลา้นบาท ทาํให้

บริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัเนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่  เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์

จาํกดั) เพ่ิมจากร้อยละ 49.992 เป็นร้อยละ 98.992 รายละเอียดของการซ้ือไดแ้สดงอยู่ในหมายเหตุประกอบ              

งบการเงินขอ้ 4  

 

15 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 2557  2556 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,046  25,046 

จดัประเภทไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (25,046)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  25,046 

 

การจัดประเภทไปเป็นบริษัทย่อย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดล้งทุนในหุน้ของบริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั 

เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ ทาํใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สีย

ในบริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์ เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั) เพ่ิมเป็น 

ร้อยละ 98.992 บริษทัดงักล่าวจึงไดเ้ปล่ียนสถานะจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นบริษทัย่อย รายละเอียดของการ

ซ้ือหุน้ไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  สัดส่วนความเป็น           

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั                         

 (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์                         

 เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) ส่ิงพิมพ ์ -  49.99  -  50,000   -  25,046   -  -  -   25,046  -  - 

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีรวมตามสดัส่วนในงบการเงินรวม โดยแสดงตามสดัส่วนของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี  

 

 สัดส่วน                   

 ความเป็น  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  หน้ีสิน  หน้ีสิน  รายได ้  ค่าใชจ่้าย  กาํไร (ขาดทุน) 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เจา้ของ  หมุนเวียน  ไม่หมุนเวยีน  รวม  หมุนเวียน  ไม่หมุนเวยีน  รวม  รวม  รวม  สุทธิ 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ปี 2557                    

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั                    

 (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์                    

 เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) -  -  -  -  -  -  -  43,740  58,499  (14,759) 

                    

ปี 2556                    

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั                    

 (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์                    

 เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) 49.99  132,464  12,340  144,804  99,650  1,171  100,821  82,587  81,971  616 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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16 อุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองตกแต่ง     

   ติดตั้ง และ     

 ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองใช ้     

 สินทรัพยท่ี์เช่า  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 2,146  13,041  60  15,247 

โอน 621  (621)  -  - 

เพ่ิมข้ึน 49  482  1,879  2,410 

จาํหน่าย -  -  (1,939)  (1,939) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 2,816  12,902  -  15,718 

เพ่ิมข้ึน -  918  500  1,418 

ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 110  238  -  348 

จาํหน่าย -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2,926  14,058  500  17,484 
        

ค่าเส่ือมราคา        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,718  6,837  -  8,555 

โอน 259  (259)  -  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 368  1,698  76  2,142 

จาํหน่าย -  (14)  (76)  (90) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 2,345  8,262  -  10,607 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 326  1,905  33  2,264 

จาํหน่าย -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2,671  10,167  33  12,871 
        

มลูค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 428  6,204  60  6,692 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 471  4,640  -  5,111 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 255  3,891  467  4,613 
 

  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   เคร่ืองตกแต่ง      

   ติดตั้ง และ     

 ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองใช ้     

 สินทรัพยท่ี์เช่า    สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 296  8,390  -  8,686 

เพ่ิมข้ึน -  56  1,879  1,935 

จาํหน่าย -  -  (1,879)  (1,879) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 296  8,446  -  8,742 

เพ่ิมข้ึน -  879  500  1,379 

จาํหน่าย -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 296  9,325  500  10,121 

        

ค่าเส่ือมราคา        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 296  3,921  -  4,217 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  1,169  64  1,233 

จาํหน่าย -  -  (64)  (64) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 296  5,090  -  5,386 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  1,343  33  1,376 

จาํหน่าย -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 296  6,433  33  6,762 

        

มลูค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 -  4,469  -  4,469 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 -  3,356  -  3,356 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 -  2,892  467  3,359 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวน

แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจาํนวน 8.78 ลา้นบาท และ 3.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั     

(2556: 5.30 ล้านบาท และ 3.05 ล้านบาท ตามลาํดับ)  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม     

 คอมพิวเตอร์     

 และค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ   

 ซอฟทแ์วร์  หนงัสือ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 635  137,204  137,839 

เพ่ิมข้ึน -  30,158  30,158 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 635  167,362  167,997 

เพ่ิมข้ึน -  10,202  10,202 

ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 175  1,294  1,469 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 810  178,858  179,668 

      

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 248  94,188  94,436 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 103  31,532  31,635 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 351  125,720  126,071 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 109  22,517  22,626 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 460  148,237  148,697 

      

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 387  43,016  43,403 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 284  41,642  41,926 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 350  30,621  30,971 

  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 40,938 

เพ่ิมข้ึน 14,685 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 55,623 

เพ่ิมข้ึน 2,501 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 58,124 

  

ค่าตัดจําหน่าย  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 26,555 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,964 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 36,519 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,352 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 45,871 

  

มลูค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 14,383 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 19,104 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 12,253 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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18 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

รวม 29,605  15,406  -  - 

การหกักลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ  29,605  15,406  -  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

รวม 6,837  5,907  -  - 

การหกักลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ  6,837  5,907  -  - 

 

 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินรวม   

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น     

 ณ วนัที ่      ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ไดม้าจากการ  31 ธันวาคม 

 2557  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ซ้ือธุรกิจ  2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

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

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1  (1)  -  -  - 

ประมาณการหน้ีสิน 1,139  55  -  160  1,354 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  456  -  -  456 

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

รวม 15,406  2,983  -  11,216  29,605 

 

   งบการเงินรวม   

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่      ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2556  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้ 2,535  179  -  2,714 

สินคา้คงเหลือ 9,739  (1,397)  -  8,342 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1  -  -  1 

ประมาณการหน้ีสิน 515  214  410  1,139 

ยอดขาดทุนยกไป 2,934  276  -  3,210 

รวม 15,724  (728)  410  15,406 

  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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   งบการเงินรวม   

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่      ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2556  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2556 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

เจา้หน้ีการคา้ 107  (107)  -  - 

รวม 107  (107)  -  - 

        

สุทธิ 15,617  (621)  410  15,406 

 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่      ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2557  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้ 616  (51)  -  565 

สินคา้คงเหลือ 4,562  508  -  5,070 

ประมาณการหน้ีสิน 729  17  -  746 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  456  -  456 

รวม 5,907  930  -  6,837 

 
  



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 2556  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้ 571  45  -  616 

สินคา้คงเหลือ 4,981  (419)  -  4,562 

ประมาณการหน้ีสิน 176  168  385  729 

รวม 5,728  (206)  385  5,907 

        

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี        

เจา้หน้ีการคา้ 107  (107)  -  - 

รวม 107  (107)  -  - 

        

สุทธิ 5,621  (99)  385  5,907 

 

19 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร        

   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 9,874  9,773  -  - 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน 9,874  9,773  -  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ กบัสถาบนั

การเงินในประเทศบางแห่งเป็นจาํนวนรวม 17.01 ลา้นบาท และ 6.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2556: 17.03 ล้านบาท 

และ 6.0 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซ่ึงคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 4.49 ลา้นบาท 

และ 4.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2556: 4.76 ล้านบาท และ 4.24 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 



บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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20 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 124,540  146,475  27,217  74,175 

กิจการอ่ืนๆ  15,030  21,659  14,176  20,981 

รวม  139,570  168,134  41,393  95,156 

 

21 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หมายเหต ุ  2557  2556  2557  2556 

   (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 5  5,446  13,780  6,323  12,563 
          

อื่นๆ          

เจา้หน้ีอ่ืน   841  679  841  679 

รายไดรั้บล่วงหนา้   376  946  273  912 

   1,217  1,625  1,114  1,591 

รวม   6,663  15,405  7,437  14,154 

 

22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  2,289  7,481  1,873  5,472 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  1,323  1,297  934  824 

อ่ืน ๆ  905  1,083  612  835 

รวม  4,517  9,861  3,419  7,131 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ         

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ         

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  6,769  5,694  3,729  3,643 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  1,166  1,071  914  839 

         

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั         

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี  -  2,051  -  1,926 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541  ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์         

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม    5,694  2,572  3,643  878 

รับเขา้ (โอนออก)  -  -  118  - 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (946)  -  (946)  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  1,166  1,071  914  839 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั         

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน         

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  -  2,051  -  1,926 

ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  855  -  -  - 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์         

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    6,769  5,694  3,729  3,643 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 31)  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  930  881  762  724 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  236  190  152  115 

รวม  1,166  1,071  914  839 
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ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  285  265  175  164 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  645  616  587  560 

ตน้ทุนทางการเงิน  236  190  152  115 

รวม  1,166  1,071  914  839 

 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

รวมในกาํไรสะสม         

ณ 1 มกราคม   2,051  -  1,926  - 

รับรู้ระหวา่งปี  -  2,051  -  1,926 

ณ 31 ธันวาคม  2,051  2,051  1,926  1,926 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย         

ถ่วงนํ้าหนกั) 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  4.1  4.1  4.1  4.1 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0  4.0 - 7.0 

 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
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24 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มลูค่าหุน้  2557  2556 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 1  259,250  259,250  85,000  85,000 

ออกหุน้ใหม่ 1  -  -  174,250  174,250 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามญั 1  259,250  259,250  259,250  259,250 
          

ทนุที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 1  170,048  170,048  85,000  85,000 

ออกหุน้ใหม่ 1  -  -  85,000  85,000 

ออกหุน้ใหต้ามสิทธิ 1  -  -  48  48 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามญั 1  170,048  170,048  170,048  170,048 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 

ก) ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 1 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดของใบสาํคญั

แสดงสิทธิมีดงัน้ี 

 

วนัท่ีออก 12 กรกฎาคม 2556 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก (หน่วย) 85,000,000 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนธนัวาคม และเดือน 

 มิถุนายนของแต่ละปี 

ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั (บาท) 4 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1:1 
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ข) ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ พนกังาน

ของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 25 
 

ค) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 85 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้            

หุน้ละ 1 บาท) เป็นจาํนวน 259.25 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 259,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

โดยการออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 174,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนและ

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีกล่าวในขา้งตน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวง

พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556  

 

การออกหุ้นสามัญ 

 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ 

ราคาหุน้ละ 4 บาท เป็นจาํนวน 85,000,000 หุน้ (หุน้สามญัจาํนวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น

จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 340 ลา้นบาท ซ่ึงทาํให้ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก 85 ลา้นบาท 

(หุน้สามญัจาํนวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น 170 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 170,000,000 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเป็นจาํนวน 254.19 ลา้นบาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนจาํนวน 0.81 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

11 กรกฎาคม 2556 

 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัและหรือบริษทัย่อยไดใ้ชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเป็นจาํนวนรวม 7,000 หน่วย รวมเป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 28,000 บาท ซ่ึงทาํให้

บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวน 21,000 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบั

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 

 

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2556 ผูม้าใชสิ้ทธิไดใ้ช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเป็นจาํนวนรวม 

41,386 หน่วย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 165,544 บาท ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวน 124,158 บาท 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง

เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
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ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า

มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี        

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกและจาํหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแสดงหกัจากส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 

 

25 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั 

 

 ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือ 

บริษทัยอ่ย (ESOP) จาํนวน 4,250,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

รายการ  รายละเอียด 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ชนิดไม่มีมลูค่า 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  5 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีออกและเสนอขาย 

เสนอขายใหก้บั  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือ 

บริษทัยอ่ย 

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย  4,250,000 หน่วย 

อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

ราคาในการใชสิ้ทธิ  4 บาท ต่อหุน้สามญั 

ระยะเวลาและสดัส่วนใชสิ้ทธิ  ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ               

แต่ละปี โดยจะใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ในแต่ละปี 

  

 โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทั และ/หรือ

บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
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 มลูค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัวดัมูลค่าโดยวิธี Black-Schole Model ภายใตข้อ้สมมติฐาน

ทางการเงิน ดงัน้ี 

 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (บาท) 4.74 

ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 4.00 

ความผนัผวนของหุน้ยอ้นหลงั 3 ปี ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 81.75 

ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 5 ปี 

อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ร้อยละ 2.93 

อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ3 ปี) ณ วนัจดัสรร ร้อยละ 3.02 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑส์ําหรับการใหสิ้ทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ

โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 1.56 ลา้นบาท และ 1.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2556: 0.74 ล้านบาท และ 0.74              

ล้านบาท ตามลาํดับ)  
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิและมูลค่ายุติธรรม

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 

 จาํนวน    จาํนวน   

 ใบสาํคญั  มลูค่า  ใบสาํคญั  มลูค่า 

 แสดงสิทธิ  ยติุธรรม  แสดงสิทธิ  ยติุธรรม 

 (พันหน่วย / พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   265  722  -  - 

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างปี 1,059  1,928  980  887 

ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี -  -  (7)  (19) 

ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี (492)  (371)  (708)  (146) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   832  2,279  265  722 
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26 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

27 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงาน

การจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั

โดยสรุปมีดงัน้ี  

 

• ส่วนงาน 1    ส่ือส่ิงพิมพ ์

• ส่วนงาน 2    ส่ือโทรทศัน ์

• ส่วนงาน 3    อ่ืน ๆ 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 
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ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

 ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือโทรทัศน์  อืน่ๆ  รวม 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 124,507  212,354  42,215  51,314  74,728  84,183  241,450  347,851 

รายไดอ่ื้น 10,650  5,875  2  2  8,786  5,726  19,438  11,603 

รวมรายได้ 135,157  218,229  42,217  51,316  83,514  89,909  260,888  359,454 
                

ดอกเบ้ียรับ 8,590  4,950  2  2  4,334  1,774  12,926  6,726 

ตน้ทุนทางการเงิน 565  1,185  231  230  230  231  1,026  1,646 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 20,736  26,402  3,317  5,658  837  1,717  24,890  33,777 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (16,963)  16,282  7,954  2,751  6,527  10,068  (2,482)  29,101 
                

สินทรัพยส่์วนงาน 482,151  459,986  71,286  174,582  157,996  126,737  711,433  761,305 

รายจ่ายฝ่ายทุน 10,707  28,064  631  3,478  282  1,026  11,620  32,568 

หน้ีสินส่วนงาน 150,151  137,591  13,444  49,354  31,571  44,722  195,166  231,667 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 
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การกระทบยอดรายได ้กาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการอ่ืนท่ีมีสาระสําคญัของส่วนงานท่ี

รายงาน 

 

  งบการเงินรวม 

  2557  2556 

  (พันบาท) 

กาํไรหรือขาดทุน     

รวมกาํไรจากส่วนท่ีรายงาน  (2,482)  29,101 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ  7,579  - 

กาํไรรวมก่อนภาษเีงนิได้  5,097  29,101 

 

28 รายได้อืน่ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

รายไดค่้าบริการส่วนกลาง 2,016  1,895  5,440  5,974 

รายไดค่้าบริการอ่ืนๆ 1,516  1,269  720  508 

อ่ืนๆ 2,980  1,713  2,419  1,023 

รวม 6,512  4,877  8,579  7,505 
 

29 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคคลากร 10,354  17,794  8,085  14,226 

ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด 16,606  16,937  12,341  10,986 

อ่ืนๆ 7,559  7,479  7,058  6,334 

รวม 34,519  42,210  27,484  31,546 
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30 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  14,996  15,718  11,383  12,098 

ค่าใชจ่้ายบริหาร  13,907  13,037  6,457  5,176 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  936  707  335  - 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม 4 7,111  -  -  - 

   ของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยูก่่อนของบริษทั         

   ในผูถ้กูซ้ือ         

ค่าเส่ือมราคา  1,517  1,589  629  680 

อ่ืนๆ   4,123  4,919  3,253  4,006 

รวม  42,590  35,970  22,057  21,960 
 

31 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  45,921  54,722  31,969  38,108 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  2,710  2,541  1,956  1,582 

อ่ืน ๆ  10,255  10,258  8,031  7,444 

  58,886  67,521  41,956  47,134 

         

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 23 930  881  762  724 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 25 1,557  741  1,557  741 

         

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน  61,373  69,143  44,275  48,599 
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โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทั

จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได ้

จดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุน

ท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

32 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  24,840  (17,787)  (435)  (1,846) 

ค่ากระดาษและค่าจา้งพิมพแ์ละค่าขนส่ง  70,763  161,520  58,481  85,251 

ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน  18,172  27,043  14,552  16,237 

ค่าลิขสิทธ์ิ  31,286  51,106  11,505  13,993 

ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ)  4,151  (6,986)  2,543  (2,097) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 31 61,373  69,143  44,275  48,599 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  23,418  23,863  18,652  16,767 

ค่าใชจ่้ายบริหาร  13,907  13,037  6,457  5,176 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  8 936  707  335  - 

ค่าเส่ือมราคา  2,264  2,142  1,376  1,233 

อ่ืน ๆ  11,234  4,919  3,253  4,006 

รวมต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

262,344  328,707  160,994  187,319 
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33 ภาษเีงินได้ 

 

 ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับปีปัจจุบนั  6,367  8,035  5,130  6,808 

         

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 18        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (2,983)  621  (930)  99 

รวมภาษเีงินได้  3,384  8,656  4,200  6,907 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

 งบการเงินรวม 

 2557  2556 

 ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได ้

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได ้

 ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

 ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั -  -  -  (2,051)  410  (1,641) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 

 ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได ้

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได ้

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

 ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ 

 ประกนัภยั -  -  -  (1,926)  385  (1,541) 
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 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 

 

 งบการเงินรวม 

 2557  2556 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   5,097    29,101 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,019  20  5,820 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,228    2,836 

ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (1,005)    - 

ผลขาดทุนในปีท่ีก่อนกลบัรายการสินทรัพยภ์าษี        

   เงินไดร้อการตดับญัชี   1,142    - 

รวม 66  3,384  30  8,656 

  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   19,457    26,800 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  3,891  20  5,360 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,239    2,087 

ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (930)    - 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    (540) 

รวม 22  4,200  26  6,907 

 

การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554                      

ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี

ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 

2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ

ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
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กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามคาํช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555  

 

34 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น

ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั        

   (ขั้นพืน้ฐาน) 1,726  20,515  15,257  19,893 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 170,048  85,000  170,048  85,000 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายวนัท่ี 11 กรกฎาคม -  40,520  -  40,520 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิวนัท่ี 19 พฤศจิกายน -  1  -  1 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของใบสาํคญั         

    แสดงสิทธิวนัท่ี 18 ธนัวาคม   -  2  -  2 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก        

   (ขั้นพืน้ฐาน) 170,048  125,523  170,048  125,523 

        

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.01  0.16  0.09  0.16 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั        

   (ขั้นพืน้ฐาน) 1,726  20,515  15,257  19,893 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั        

   (ขั้นพ้ืนฐาน) 170,048  125,523  170,048  125,523 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ -  3,287  -  3,287 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก        

   (ปรับลด) 170,048  128,810  170,048  128,810 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.01  0.16  0.09  0.15 

 

เน่ืองจากราคาของหุน้ถวัเฉล่ียในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีราคาตํ่ากวา่ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญั

แสดงสิทธิ จึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 

35 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 และกาํไรสะสม เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 12.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2556 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 17.01 ลา้น

บาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2557 
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36 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้  

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล

ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ       

ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ

วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจดัการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่

ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย    

ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัรา

ดอกเบ้ียจากเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19)  

 

กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินเบิกเกินบญัชีส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนด

อตัราใหม่มีดงัน้ี 
  

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี   

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2557        

หมุนเวยีน         

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.40 - 7.43  9,874  -  9,874 
 

       

ปี 2556        

หมุนเวยีน         

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.38 - 7.43  9,773  -  9,773 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ี            

ตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง

จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน

แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้

คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    

เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

การกาํหนดมลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์

หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคา 

กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย

มูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผย 

ในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

มลูค่ายติุธรรมของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี 

 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน เป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี 

 

37 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี   6,292  14,407  2,561  3,620 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 7,697  24,949  4,997  - 

รวม 13,989  39,356  7,558  3,620 

        

ภาระผกูพนัอื่น        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 2,648  2,502  1,844  1,759 
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ก) บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการเพ่ือเช่าสํานักงานรวมทั้ งส่ิงอาํนวยความสะดวกกับบริษทัในประเทศ     

แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเง่ือนไข

ในการต่ออายสุญัญาได ้

 

ข) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง โดยบริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าเช่าตาม

อตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 1 ปี และ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามลาํดบั 

 

38 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 เป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

11.90 ลา้นบาท  

 

39 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ

ไม่ได้นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนั

ถือปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

 (ปรับปรุง 2557) 

การรวมธุรกิจ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2557)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 การวดัมลูค่ายติุธรรม 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 

(ปรับปรุง 2557) 

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง

ภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 

(ปรับปรุง 2557) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา

เช่าหรือไม่ 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 14 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ

รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนกังาน 

2558 

 

   กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั

ต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
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40 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2556 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการนําเสนอ            

งบการเงินปี 2557  

 

 2556 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั    หลงัจดั  ก่อนจดั    หลงัจดั 

 ประเภท  จดัประเภท  ประเภท  ประเภท  จดัประเภท  ประเภท 

 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

ลกูหน้ีอ่ืน -  27,074  27,074  -  49,503  49,503 

ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ี            

   เก่ียวขอ้งกนั 16,673  (16,673)  -  45,475  (45,475)  - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,867  (10,401)  8,466  10,668  (4,028)  6,640 

เจา้หน้ีอ่ืน -  15,405  15,405  -  14,154  14,154 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ี            

   เก่ียวขอ้งกนั 13,780  (13,780)  -  12,563  (12,563)  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,486  (1,625)  9,861  8,722  (1,591)  7,131 

   -      -   
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