
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย 

 
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

















บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 257,398,645 338,748,381 250,045,396 333,480,852
เงินลงทุนชั่วคราว 545,091 100,000 60,891 100,000
ลูกหน้ีการคา 5, 7 12,412,075 13,867,092 6,289,908 6,368,687
รายไดคางรับ 20 1,546,290 932,067 1,310,228 102,643
ลูกหน้ีอื่น 5, 8 1,556,831 10,813,283 10,433,480 17,540,633
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 -            -          -          3,000,000
สินคาคงเหลือ 9 14,548,538 12,483,563 7,780,252 4,868,855
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8,946,216 6,178,243 1,713,753 782,015

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 296,953,686 383,122,629 277,633,908 366,243,685

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช 340,000 -          340,000 -          
เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -            -          1,000,000 46,385,838
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 12 11,432,125 13,474,991 11,125,193 10,286,374
คาความนิยม 4, 13 -            -          -          -          
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 14 6,398,765 49,240,772 5,126,166 3,982,624
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 26 1,968,001 1,719,520 1,747,427 1,286,344
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,547,055 1,789,867 1,349,255 1,595,267

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 21,685,946 66,225,150 20,688,041 63,536,447

รวมสินทรัพย 318,639,632 449,347,779 298,321,949 429,780,132

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคา 5 4,555,539 4,537,715 2,350,934 522,492
เจาหน้ีอื่น 5, 15 14,021,028 41,056,694 2,858,457 7,947,591
คาใชจายคางจาย 5 8,575,485 13,390,887 6,055,941 5,333,478
ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 2,706,749 4,007,913 2,515,643 3,785,365
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 3,031,019 3,178,641 2,062,371 1,532,131

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 32,889,820 66,171,850 15,843,346 19,121,057

หน้ีสินไมหมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ
   ผลประโยชนพนักงาน 16 11,207,122 8,597,601 9,875,859 6,431,719
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 507,351 815,121 160,000 111,309

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 11,714,473 9,412,722 10,035,859 6,543,028

รวมหน้ีสิน 44,604,293 75,584,572 25,879,205 25,664,085

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 17
    ทุนจดทะเบียน 390,549,286 390,549,286 390,549,286 390,549,286

    ทุนท่ีออกและชําระแลว 365,549,286 365,549,286 365,549,286 365,549,286
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 17 342,646,051 342,646,051 342,646,051 342,646,051
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 18 -            -          -          -          
ขาดทุนสะสม
       จัดสรรแลว
          ทุนสํารองตามกฎหมาย 19 10,650,000 10,650,000 10,650,000 10,650,000
       ขาดทุนสะสม (444,734,784) (344,997,760) (446,402,593) (314,729,290)
รวมสวนของบริษัทใหญ 274,110,553 373,847,577 272,442,744 404,116,047

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (75,214) (84,370) -          -          
รวมสวนของผูถือหุน 274,035,339 373,763,207 272,442,744 404,116,047

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 318,639,632 449,347,779 298,321,949 429,780,132

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การดําเนินงานตอเน่ือง

รายได 5, 20

รายไดจากการขาย 54,115,799          50,412,200          24,635,112          21,198,984           

รายไดจากการใหบริการ 2,200,829            29,999,864          2,200,829            29,965,076           

รายไดดอกเบ้ีย 3,840,596            3,677,427            8,799,250            4,116,210             

รายไดอ่ืน 21 5,783,786            10,681,714          15,247,696          16,149,672           

รวมรายได 65,941,010          94,771,205          50,882,887          71,429,942           

คาใชจาย 5

ตนทุนขายและการใหบริการ 39,263,217          63,098,144          21,509,929          38,321,546           

ตนทุนในการจัดจําหนาย 22 5,990,207            21,299,000          5,824,241            15,676,759           

คาใชจายในการบริหาร 23 55,253,428          43,910,559          50,653,480          34,428,878           

ผลขาดทุนจากการดอยคาและสํารองตางๆ (กลับรายการ) 5, 7, 8, 11, 13 (41,314,647)         56,165,691          104,022,380        129,256,624         

ตนทุนทางการเงิน 560,984               692,125               397,665               526,201               

รวมคาใชจาย 59,753,189          185,165,519        182,407,695        218,210,008         

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดจากการดําเนินงานตอเน่ือง 6,187,821            (90,394,314)         (131,524,808)       (146,780,066)       

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 26 523,806               (9,324,819)           461,083               (7,037,033)           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเน่ือง 6,711,627 (99,719,133) (131,063,725) (153,817,099)

การดําเนินงานท่ียกเลิก

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 10 (105,652,256)       (69,233,836)         -           -                       
ขาดทุนสําหรับป (98,940,629) (168,952,969) (131,063,725) (153,817,099)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ

ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว 16 (787,439)              2,785,509            (609,578)              2,700,728             
ภาษีเงินไดของรายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหม

   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 26 -           (557,102)              -           (540,146)              
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (787,439)              2,228,407            (609,578)              2,160,582             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป

- สุทธิจากภาษีเงินได (787,439)              2,228,407            (609,578)              2,160,582             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (99,728,068) (166,724,562) (131,673,303) (151,656,517)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (98,950,042)         (168,907,524)       (131,063,725) (153,817,099)
   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 9,413                   (45,445)                -           -           
ขาดทุนสําหรับป (98,940,629) (168,952,969) (131,063,725) (153,817,099)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (99,737,024)         (166,679,117)       (131,673,303)       (151,656,517)       

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 8,956                   (45,445)                -           -           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (99,728,068) (166,724,562) (131,673,303) (151,656,517)

ขาดทุนตอหุน 27

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานและปรับลด

   จากการดําเนินงานตอเน่ือง 0.02                     (0.53)                    (0.36)                    (0.82)                    

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานและปรับลด

   จากการดําเนินงานท่ียกเลิก (0.29)                    (0.37)                    -                       -                       

(บาท)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สวนของ
ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม
ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 170,048,386 272,705,895 4,214,805 10,650,000 (183,135,207)     274,483,879 (39,281)          274,444,598

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   เพิ่มหุนสามัญ 17 195,500,000 69,937,456 -                 -                 -                     265,437,456 -                 265,437,456
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 17, 18 900 2,700 -                 -                 -                     3,600 -                 3,600
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 18 -                    -                    602,115 -                 -                     602,115 -                 602,115
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 195,500,900 69,940,156 602,115 -                 -                     266,043,171 -                 266,043,171

   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -                    -                    -                 -                 (356)                   (356)                 356 -                    
   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย -                    -                    -                 -                 (356)                   (356)                 356 -                    

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

   ขาดทุน -                    -                    -                 -                 (168,907,524)     (168,907,524)   (45,445)          (168,952,969)    
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                    -                    -                 -                 2,228,407 2,228,407 -                 2,228,407
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                    -                    -                 -                 (166,679,117)     (166,679,117)   (45,445)          (166,724,562)    

โอนไปขาดทุนสะสม 18 -                    -                    (4,816,920) -                 4,816,920 -                   -                 -                    

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

(บาท)

งบการเงินรวม 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ขาดทุนสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
12



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สวนของ
ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม
ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 365,549,286 342,646,051 10,650,000 (344,997,760)   373,847,577 (84,370)          373,763,207

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง 11 -                  -                  -                  -                   -                     200                 200                 
   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย -                  -                  -                  -                   -                     200                 200                 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                  -                  -                  -                   -                     200                 200                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

   กําไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  (98,950,042)     (98,950,042)      9,413 (98,940,629)   
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -                  -                  (786,982)          (786,982)           (457) (787,439)        
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                  -                  -                  (99,737,024)     (99,737,024)      8,956              (99,728,068)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 365,549,286 342,646,051 10,650,000 (444,734,784) 274,110,553 (75,214) 274,035,339

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม 
ขาดทุนสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน ใบสําคัญ
ที่ออกและ สวนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   เพิ่มหุนสามัญ 17 195,500,000 69,937,456 -                   -                   -                   265,437,456
   หุนทุนออกใหตามสิทธิ 17, 18 900 2,700 -                   -                   -                   3,600

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 18 -                   -                   602,115 -                   -                   602,115
   รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 195,500,900 69,940,156 602,115 -                   -                   266,043,171

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
   ขาดทุน -                   -                   -                   -                   (153,817,099)    (153,817,099)    
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   2,160,582 2,160,582
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                   -                   -                   (151,656,517)    (151,656,517)    

โอนไปขาดทุนสะสม 18 -                   -                   (4,816,920)        -                   4,816,920 -                   

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

ขาดทุนสะสม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง รวมสวนของ
ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 365,549,286 342,646,051 10,650,000 (314,729,290)      404,116,047

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
   ขาดทุน -                     -                      -                      (131,063,725)      (131,063,725)      
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                     -                      -                      (609,578)             (609,578)             
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                     -                      -                      (131,673,303)      (131,673,303)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 365,549,286 342,646,051 10,650,000 (446,402,593)      272,442,744

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ขาดทุนสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสําหรับป (98,940,629)       (168,952,969)   (131,063,725)    (153,817,099)   
ปรับรายการท่ีกระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (248,481)            9,091,264        (461,083)            7,037,033
ตนทุนทางการเงิน 588,814             706,840            397,665  526,221
คาเส่ือมราคา 3,210,702          1,171,114         2,520,521  703,599
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 15,491,163        15,099,345       1,942,209  3,779,696
ผลขาดทุนจากการดอยคา 30,452,748        5,614,162         46,385,838  46,614,162

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน (กลับรายการ) 1,619,369          (1,873,820)        2,661,790 (739,450)          
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน (913,400)            434,839           -                    -                   
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -                     602,115           -                     602,115
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี -                     (2,070,322)       -                    (2,070,322)       

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (41,314,647)       50,551,529       57,636,543  82,642,462
คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ) 447,069             (1,381,736)       698,146            (451,771)          
สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืน (482,048)            -                   (201,697)           -                   
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา (กลับรายการ) (131,424)            1,798,718         698,687  1,092,685
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 50,366               (43,080)            -                    (27,856)            
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน -                     (48,219)            -                    (48,219)            
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 2,342,801          -                   -                    -                   
ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 113,220             46,858             -                     584

ดอกเบ้ียรับ (3,858,703)         (3,700,246)       (8,799,250)        (4,116,210)       
(91,573,080)       (92,953,608)     (27,584,356)      (18,272,370)     

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

ลูกหน้ีการคา 35,723,368        7,509,365        35,083,857        5,847,518        
รายไดคางรับ (614,223)            2,623,233        (1,207,585)        2,505,281        
ลูกหน้ีอ่ืน 16,520,767        4,649,630        6,496,196         2,272,200        
สินคาคงเหลือ (1,933,550)         4,366,827        (3,610,083)        (262,270)          

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,088,120)         (5,322,896)       256,633            (54,367)            
เงินฝากท่ีมีขอจํากัดในการใช (340,000)            400,100           (340,000)           -                   
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (173,200)            (1,140,730)       (170,000)           (1,141,030)       
เจาหน้ีการคา 17,824               (8,629,581)       1,828,442         (11,514,727)     
เจาหน้ีอ่ืน (25,198,706)       4,607,827        (6,200,853)        3,256,078        
คาใชจายคางจาย (4,815,402)         1,300,120        722,463            (249,518)          
ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ (1,301,164)         (639,673)          (1,269,722)        (846,736)          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (594,690)            497,533           (167,906)           830,342           
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน -                     (22,495)            -                    (8,715)              
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (307,771)            (33,541)             48,691 -                   
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน (75,677,947)       (82,787,889)     3,885,777         (17,638,314)     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดจายออก (1,310,825)         (632,165)          (986,674)           (518,977)          
ภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจายรับคืน 416,012 462,576 416,012 462,576
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน (76,572,760)       (82,957,478)     3,315,115         (17,694,715)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินลงทุนช่ัวคราว (445,091)            (36,370)            39,109              (100,000)          

เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีในกองทุนสวนบุคคล -                     104,872,578 -                    104,872,578    

เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน -                     133,158,949 -                    133,158,949    

เงินสดจายเพื่อซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน -                     (133,000,000)   -                    (133,000,000)   

เงินสดรับจากการขายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 121,102 40,460 -                    37,189             

เงินสดจายเพื่อซ้ือสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ (3,528,109)         (12,397,731)     (3,359,340)        (10,340,013)     

เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (4,179,460)         (27,063,019)     (1,974,032)        (2,379,252)       

เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                     -                   3,000,000         -                   

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                     -                   (87,000,000)      (36,000,000)     

ดอกเบ้ียรับ 3,640,683 3,267,844 3,768,585 3,681,517

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,390,875) 67,285,089 (85,525,678) 49,930,968

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินลงทุนในบริษัทยอย -                     -                   (1,000,000)        (50,000,000)     

เงินสดรับจากการออกหุนทุน -                     273,700,000    -                    273,700,000    

เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ -                     3,600               -                    3,600               

คาใชจายในการออกหุนทุน -                     (8,262,545)       -                    (8,262,545)       

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืม -                     (2,881,172)       -                    -                   

ดอกเบ้ียจาย (386,101)            (357,446)          (224,893)           (252,979)          

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (386,101)            262,202,437    (1,224,893)        215,188,076    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (81,349,736) 246,530,048 (83,435,456) 247,424,329

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 338,748,381 92,218,333 333,480,852 86,056,523

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 257,398,645 338,748,381 250,045,396 333,480,852

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหน้ีคาซ้ือสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ -                     237,785           -                    -                   
เจาหน้ีคาซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 491,490             31,851,545      1,111,719         1,230,425

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

  18 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอมูลท่ัวไป 
2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4  การซ้ือบริษัทยอย 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
6  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
7  ลูกหนี้การคา 
8  ลูกหนี้อื่น 
9  สินคาคงเหลือ 
10  การดําเนินงานท่ียกเลิก 
11  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
12  สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 
13  คาความนิยม 
14  สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 
15  เจาหน้ีอื่น 
16  ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
17  ทุนเรือนหุน 
18  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 
19  สํารองตามกฎหมาย 
20  สวนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได 
21  รายไดอื่น 
22  ตนทุนในการจัดจําหนาย 
23  คาใชจายในการบริหาร 
24  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 
25  คาใชจายตามลักษณะ 
26  ภาษีเงินได 
27  กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
   
   
   



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

  19 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
28  เครื่องมือทางการเงิน 
29  ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
30  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
31  การจัดประเภทรายการใหม 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

  20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

 
1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 
และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีท่ีอยูจดทะเบียนของบริษัทต้ังอยูเลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 
ช้ันท่ี 24 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
 
เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทเดิม) ได
จําหนายหุนของบริษัทจํานวน 120.81 ลานหุน คิดเปนรอยละ 33.05 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัท และเปน
จํานวนหุนท้ังหมดท่ีทางบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือครอง สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูถือหุนท่ีสําคัญของกลุมบริษัท โดยผูถือหุนรายใหญหลังจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุนใน
ระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดแก Silom Limited ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในหมูเกาะบริติชเวอรจิน 
(ถือหุนรอยละ 48.13) และนายวันชัย พันธุวิเชียร สัญชาติไทย (ถือหุนรอยละ 22.75) 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายส่ือสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ         
ผลิตรายการโทรทัศน และใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อดิจิทัล และการบริหารลิขสิทธิ์ รายละเอียด
ของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 11 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย
สภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 625 2 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทซ่ึงไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ 
งบการเงินของกลุมบริษัท ท้ังน้ี กลุมบริษัท ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได
จากสัญญาท่ีทํากับลูกคา (“TFRS 15”) เปนครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวของ รายละเอียดของนโยบายการบัญชีไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 3 (ด) 
 
นอกจากน้ีกลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชใน
งวดปจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินนี้กอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 30 

 
(ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนี้จัดทําเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท  
 

(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณการ
และขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท ท้ังน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกตางจากท่ีประมาณการไว ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยาง
ตอเน่ือง  การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
 
(1) การใชวิจารณญาณ  
 

ขอมูลเกี่ยวกับการใชวิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตอ
จํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน ประกอบดวยหมายเหตุขอตอไปนี้ 

 
หมายเหตุขอ 3 (ด) การพิจารณาเก่ียวกับการรับรูรายได 
  การขายสินคาส่ังทําควรจะรับรูรายไดตลอดชวงเวลาหน่ึง หรือควรจะ

รับรู ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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(2) ขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเส่ียง
อยางมีนัยสําคัญท่ีจะสงผลใหตองมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคัญในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
ในปบัญชีถัดไป ไดเปดเผยในหมายเหตุขอตอไปนี้ 

 
หมายเหตุขอ 3 (ด) การรับรูรายไดท่ีมีการประมาณการรับคืนสินคา  
หมายเหตุขอ 4 การซ้ือบริษัทยอยซึ่งการวัดมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให (รวมส่ิง 
    ตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย) และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมาและ 
    หนี้สินท่ีรับมาวัดมูลคาโดยใชเกณฑการประมาณการ 
หมายเหตุขอ 3 (ง) การวัดมูลคาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืม

และการดอยคาของสินทรัพยตามสัญญา 
หมายเหตุขอ 5 7 และ 8 การประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินได 
หมายเหตุขอ 9 การประมาณการมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ 
หมายเหตุขอ 11 13 และ 14 การทดสอบการดอยคาเกี่ยวกับการใชขอสมมติท่ีสําคัญในการประมาณมูลคา 
    ท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
หมายเหตุขอ 16 การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับขอ 
    สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและ 
หมายเหตุขอ 26 การรับรูสินทรพัยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนํา 
    ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน 
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(ง) การปรับโครงสรางธุรกิจและการใชเกณฑในการดําเนินงานตอเนื่อง 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสรางการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายส่ิงพิมพของกลุมบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมุงเนนการผลิตและ
จําหนายส่ิงพิมพเฉพาะท่ีทํากําไรใหแกกลุมบริษัท ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดมีการรับรูผล
ขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ และตัดจําหนายลิขสิทธิ์สําหรับสิ่งพิมพในป 2559 นอกจากน้ี สําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจํานวน 98.94 ลานบาท และ 131.06 ลานบาท ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุมบริษัทมี
ขาดทุนสะสมจํานวน 444.73 ลานบาท และ 446.40 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทอยูระหวางการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผูบริโภคท่ีรับขอมูลขาวสารผานโลกออนไลนมากข้ึน เชน การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายผานทางออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การคัดสรรหนังสือ การปรับปรุงการจัดสงหนังสือใหรวดเร็วข้ึน ลดสัดสวนการจัดจําหนาย
ผานรานหนังสือ (Modern Trade) และขยายธุรกิจเพื่อเจาะกลุมตลาดลูกคาใหกวางขวางมากข้ึน เปนตน ซึ่งกลุม
บริษัทไดปรับโครงสรางทางการเงินโดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองภายใน
กลุมบริษัทและจัดต้ังบริษัทยอยเพิ่มข้ึนในป 2562 
 
ฝายบริหารของกลุมบริษัทเช่ือวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองตอไปมีความเหมาะสม เนื่องจากกลุมบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจอยางนอย 12 เดือนนับต้ังแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังน้ัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจึงไมไดรวมรายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหน้ีสินใหม ซึ่งอาจ
จําเปนหากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  
 
การรวมธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามท่ีกลาวไวในสวนของบริษัทยอย) ถูก
โอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวนในกรณีท่ีเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
 
วันท่ีซื้อกิจการคือวันท่ีอํานาจในการควบคุมน้ันไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันท่ีซื้อกิจการและการระบุ
เกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึงตองใชดุลยพินิจเขามาเก่ียวของ  
 
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันท่ีซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวน
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและ
หนี้สินท่ีรับมาซ่ึงวัดมูลคา ณ วันท่ีซื้อ กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรมรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนไป  หนี้สินท่ีกลุมบริษัทกอข้ึนเพ่ือจายชําระ
ใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสียในสวนของเจาของท่ีออกโดยกลุมบริษัท ท้ังน้ีสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหยังรวมถึง
มูลคายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลคาของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีออกแทนโครงการของผูถูก
ซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหสิ้นสุดความสัมพันธของโครงการเดิมระหวางกลุมบริษัทและผูถูกซื้อ 
ใหใชราคาท่ีตํ่ากวาระหวาง มูลคาจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลคาองคประกอบนอกตลาด ไป
หักจากสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหและรับรูเปนคาใชจายอื่น  
 
หากมีการออกโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผู
ถูกซื้อถืออยู (โครงการผูถูกซ้ือ) ข้ึนอยูกับตนทุนบริการในอดีต ผูซื้อตองวัดสวนของโครงการทดแทนดวยมูลคาตาม
ราคาตลาดซ่ึงเปนสวนหนึ่งของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานในอนาคต ผลตางระหวาง
มูลคาซ่ึงรวมอยูในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรูเปนผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการรวมธุรกิจ 
 
สิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ และวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรม 
ณ ทุกวันท่ีรายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทท่ีถูกซื้อท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่ง
เกิดข้ึนจากเหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 
 
ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือของกลุมบริษัทท่ีเกิดข้ึนซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย 
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาท่ีปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน 
 
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุมบริษัทประมาณการมูลคาของรายการซึ่งขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพื่อรายงาน มูลคา
ประมาณการดังกลาวจะถูกปรับปรุง หรือรับรูสินทรัพย หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหวางชวงระยะเวลาในการวัด
มูลคา เพื่อสะทอนผลของขอมูลเพิ่มเติมท่ีไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ีมีอยู ณ วันท่ีซื้อ ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวมีผลตอการวัดมูลคาของจํานวนตางๆ ท่ีเคยรับรูไว ณ วันท่ีซื้อ 
 

  บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิ  
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําให
เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม            
นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  
 
ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา
จากผูถูกซื้อ 
 
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทท่ีไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเปนรายการในสวนของเจาของ 
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การสูญเสียการควบคุม 
 
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก 
รวมถึงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม
ท่ียังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมา
จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  
 

 (ข) เงินตราตางประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ
ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น   
 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ  
 
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคาใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ง) ลูกหน้ีการคา ลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะส้ันและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 
 

ลูกหนี้รับรูเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุมบริษัทรับรู
รายไดกอนท่ีจะมีสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไขในการไดรับสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพย
ท่ีเกิดจากสัญญา 

 

ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุมบริษัทกําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให
สะทอนถึงมูลคาที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไดของลูกหนี้ ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายอางอิงจากรายงานจําแนกอายุของลูกหนี้ รวมถึงการวิเคราะห
ประวัติการชําระหน้ีและความสามารถในการชําระเงินในอนาคตของลูกหนี้ หนี้สูญจะถูกตัดจําหนายเมื่อเกิดข้ึน  

 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาของสิ่งตอบแทนที่กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับหักขาดทุนจากการ
ดอยคา 

 

 (จ) สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

 ตนทุนของสินคาประกอบดวยราคาทุนท่ีซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและ       
สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคา
โสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ  

 

ตนทุนคํานวณโดยใชวิธี ดังน้ี 
 
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต - หนังสือ - วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
รายการโทรทัศน / เทปวิดิโอ - แสดงมูลคาตนทุนของรายการท้ังท่ีอยูระหวางการผลิต

และท่ีผลิตเสร็จ  ตนทุนของรายการ /หรือเทปวิดิโอ
ประกอบดวย คาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการ
ผลิตรายการ รับรูเปนตนทุนเม่ือไดโอนสิทธิ์และสงมอบ 
หรือเมื่อไดออกอากาศแลว 
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มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน
โดยประมาณในการขาย  

 

กลุมบริษัทประเมินมูลคาของสินคาคงเหลือประเภทส่ิงพิมพจากมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ ซึ่งผูบริหารมีการใช
ดุลยพินิจในการประเมินมูลคาจากการจัดประเภทสินคาคงเหลือตามชองทางการจัดจําหนายและแผนการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต 
 
สิทธิในการไดรับคืนสินคารับรูเมื่อคาดวาจะไดรับคืนสินคาจากลูกคาและวัดมูลคาโดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชี
เดิมของสินคาคงเหลือท่ีขายหักตนทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคาดังกลาว 

 
(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน  
 
(ช) สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 
 

การรับรูและการวัดมูลคา 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 
การจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค สําหรับอุปกรณท่ีควบคุม
โดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรนั้นไดถือวา ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ 
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สวนประกอบของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน
ตองบันทึกแตละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี
ไดรับจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

 
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 
 
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
และอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคา
ตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการซอมบํารุงสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจําจะรับรูใน
กําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 
คาเสื่อมราคา 
 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคา
ทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง
ไดดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 5 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 
 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางและติดต้ัง 
 
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบ
ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สินทรัพยไมมตัีวตน 
 

คาความนิยม 
 
คาความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของ 
คาความนิยม ไดอธิบายในหมายเหตุขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคา
ทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม สําหรับตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุนมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพย
ใด ๆ ท่ีเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงคาความนิยม 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนาย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน
สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเกี่ยวของน้ัน คาใชจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนภายในรับรูใน
กําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 
คาตัดจําหนาย   
 
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 
 
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย
ไมมีตัวตน  ซึ่งไมรวมคาความนิยม  โดยเริ ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยนั้นพรอมท่ีจะให
ประโยชน  
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ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 3 - 5 ป 
คาลิขสิทธิ์หนังสือ พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายท่ีสูงกวาระหวางวิธีเสนตรง

ภายในระยะเวลาสามถึงเจ็ดป และการคํานวณตามจํานวนเลม
ของหนังสือท่ีพิมพหรือจําหนายไดภายใตสัญญาลิขสิทธิ์นั้นๆ 

คาลิขสิทธิ์รายการ 2 ป 
เครื่องหมายการคา 3 ป 

 
กลุมบริษัทไมคิดคาตัดจําหนายสําหรับซอฟตแวรระหวางการพัฒนา 
 
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) สินทรัพยตนทุนของสัญญา 
 

สินทรัพยตนทุนของสัญญาเปนตนทุนสวนเพิ่มท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญากับลูกคา โดยกลุมบริษัทคาดวาจะ
สามารถเรียกเก็บตนทุนดังกลาวได 

 
สินทรัพยตนทุนของสัญญาวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาตัดจําหนาย
บันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรง 

 
(ญ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม    
ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมี
ตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทุกป 
ในชวงเวลาเดียวกัน 
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ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด  
เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน 
 
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว  ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง
การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย               
หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย 
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนในภายหลัง 
และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการเงิน
ท่ีเปนตราสารหน้ีท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
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ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ี
ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการ
ดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน
กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย   เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
มากอน  
 

(ฎ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 
(ฏ) หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 

 
หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันท่ีจะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญารับรูเมื่อ
กลุมบริษัทไดรับชําระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนท่ีเรียกคืนไมไดจากลูกคากอนท่ีกลุม
บริษัทรับรูรายไดท่ีเกี่ยวของ 
 

(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  
 
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน  
 
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวนั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว   
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ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ
หนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  
ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงิน
และการจายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรู
รายการในกําไรหรือขาดทุน 
 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนท่ี
เกี่ยวของกับการบริการในอดีต หรือกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง  
 

ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดข้ึนกอน เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถยกเลิก
ขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไป หรือเมื่อกลุมบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง หาก
ระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย
ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการ 
ท่ีพนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  

 

 (ฑ) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 

มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิแกพนักงาน (ชําระดวยตราสารทุน) รับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไปกับ
การเพิ่มข้ึนในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเขาใชสิทธิไดอยางไมมีเงื่อนไข จํานวนท่ีรับรูเปน
คาใชจายจะถูกปรับปรุงเพ่ือใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีแทจริงซ่ึงเขาเงื่อนไขการใหบริการท่ีเกี่ยวของและ
เงื่อนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเดิมเคยรับรูตามจํานวนสิทธิซื้อหุนท่ีเขาเงื่อนไข
การใหบริการท่ีเก่ียวของและเงื่อนไขการไดรับสิทธิท่ีไมใชเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันท่ีไดรับสิทธิ  สําหรับเงื่อนไข
การไดรับสิทธิท่ีไมใชเงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันท่ีใหสิทธิจะถูกวัดคา
เพื่อใหสะทอนถึงเงื่อนไขนั้นและไมมีการปรับปรุงสําหรับผลตางระหวางจํานวนท่ีคาดไวกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
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มูลคายุติธรรมของจํานวนท่ีจายใหแกพนักงานจากราคาหุนท่ีเพิ่มข้ึนท่ีชําระดวยเงินสดรับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไป
กับการเพ่ิมข้ึนในสวนของหนี้สิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิไดรับชําระอยางไมมีเงื่อนไข  หนี้สินถูกวัด
มูลคาใหมทุกๆ วันท่ีในรายงานและวันท่ีจายชําระ  การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหน้ีสินรับรูเปนคาใชจาย
พนักงานในกําไรหรือขาดทุน 
 

 (ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ และมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึง
ภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน 
ประมาณการหนี้สินสวนท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 

 
(ณ) การวัดมูลคายุติธรรม 
 

กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน
มูลคาซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
 
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา กลุมผู
ประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลําดับ
ช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม  
 
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 
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การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี 

 
 ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน 
 ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรงหรือโดยออมสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือ 

จากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
 ขอมูลระดับ 3  ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 

 
หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ี
แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคา
ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 
 
กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

 
(ด) รายได 
 

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรูรายไดในป 2562 
 
รายไดรับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินท่ีสะทอนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุมบริษัทคาด
วาจะมีสิทธิไดรับซ่ึงไมรวมจํานวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา  
 
การขายสินคาและบริการ 
 
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาซ่ึงโดยท่ัวไปเกิดข้ึนเมื่อมีการสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคา สําหรับสัญญาท่ีใหสิทธิลูกคาในการคืนสินคา รายไดจะรับรูในจํานวนท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนใน
ระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับรายการอยางมีนัยสําคัญของรายไดท่ีรับรูสะสม ดังน้ัน รายไดท่ีรับรูจะปรับปรุงดวย
ประมาณการรับคืนสินคาซ่ึงประมาณการจากขอมูลในอดีต 
 
รายไดจากการใหบริการรับรูตลอดชวงเวลาหนึ่งเม่ือไดใหบริการ ข้ันความสําเร็จของงานประเมินโดยใชวิธีการ
สํารวจงานท่ีไดทําแลว ตนทุนท่ีเกี่ยวของรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
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สําหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคาและบริการเขาดวยกัน กลุมบริษัทบันทึกสินคาและบริการแยกจากกัน หาก
สินคาและบริการดังกลาวแตกตางกัน (เชน หากสามารถแยกสินคาหรือบริการดังกลาวออกจากกันไดและลูกคา
ไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการน้ัน) หรือ มีการใหบริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกตาง
กัน สิ่งตอบแทนท่ีไดรับจะถูกปนสวนตามสัดสวนของราคาขายท่ีเปนเอกเทศของสินคาและบริการน้ันๆ ซึ่งไดระบุ
ไวในรายงานอัตราคาสินคาหรือบริการท่ีกลุมบริษัทขายสินคาและบริการเปนเอกเทศแยกตางหาก 
 
รายไดคาโฆษณา 
 
รายไดคาโฆษณารับรูเมื่อมีการใหบริการการโฆษณาทางส่ือตางๆ แลว 
 
รายไดคานายหนา 
 
สําหรับสัญญาท่ีกลุมบริษัทดําเนินการจัดหาสินคาหรือบริการแทนลูกคาและไมมีอํานาจควบคุมในสินคาหรือ
บริการดังกลาวกอนท่ีผูขายหรือผูใหบริการหลักจะโอนสินคาหรือบริการน้ันใหกับลูกคา กลุมบริษัทดําเนินการใน
ลักษณะการเปนตัวแทนและรับรูผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดังกลาวเปนรายไดจากคานายหนา 

 
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรูรายไดในป 2561 

 
รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความ
ไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ันไมอาจวัดมูลคาของ
จํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา 
รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 
 
รายไดคาโฆษณา 
 
รายไดคาโฆษณารับรูเมื่อมีการใหบริการโฆษณาทางส่ือตางๆ แลว 
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คานายหนา 
 
สําหรับรายการคาท่ีกลุมบริษัทเขาลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดดวย
จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา 
 

(ต) รายไดคาเชา 
 
รายไดคาเชารับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
 

(ถ) รายไดจากการลงทุน 
 
รายไดจากการลงทุนประกอบดวยดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร และดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

(ท) ตนทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน   
 

 (ธ) สัญญาเชาดําเนินงาน  
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
 
คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ
การยืนยันการปรับคาเชา 
 

(น)  ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได  
ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวของ
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจาก 
ผลแตกตางช่ัวคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซ่ึงเปน
รายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผล
แตกตางท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล 
 
การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุมบริษัท
คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการ 
โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 
 
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ กลุม
บริษัทเช่ือวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบน
พื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูล
ใหมๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยข้ึนอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การ
เปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  กําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกี่ยวของ ดังน้ัน กําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผล
แตกตางช่ัวคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะบันทึก
สินทรัพยภาษีเงินไดท้ังจํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
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(บ) การดําเนินงานที่ยกเลิก 
 
การดําเนินงานท่ียกเลิกเปนสวนประกอบของธุรกิจของกลุมบริษัทเปนสายงานธุรกิจท่ีสําคัญหรือเขตภูมิศาสตรท่ี
แยกตางหากท่ียกเลิกหรือถือไวเพ่ือขาย หรือเปนบริษัทยอยท่ีซื้อมาเพ่ือขายตอ โดยจัดประเภทเปนการดําเนินงานท่ี
ยกเลิกเมื่อมีการขาย หรือ เมื่อเขาเงื่อนไขของการถือไวเพื่อขาย แลวแตเวลาใดจะเกิดข้ึนกอน  เมื่อมีการจัดประเภท
เปนการดําเนินงานท่ียกเลิก งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถูกปรับปรุงใหมเสมือนวาสวนงานนั้น
ไดถูกยกเลิกต้ังแตตนงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบ 
 

(ป) กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

 กลุมบริษัทแสดงกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามัญ               
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวน
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายระหวางป กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรือ
ขาดทุนของผูถือหุนสามัญท่ีปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนาย และผลกระทบของ
ตราสารท่ีอาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดท้ังหมดและสิทธิซื้อหุนของพนักงาน 

 
(ผ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและ
ทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุมบริษัท หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุมบริษัท หรือ กลุม
บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารตอบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(ฝ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
 ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

ดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการ 
ปนสวนอยางสมเหตุสมผล 

  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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4 การซ้ือบริษัทยอย 
 
เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2561 กลุมบริษัทไดมาซ่ึงอํานาจควบคุมในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของส่ือออฟไลนและออนไลน โดยการซื้อหุนสามัญในบริษัท
รอยละ 99.99 จากผูถือหุนเดิม มีผลทําใหกลุมบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเปนรอยละ 99.99 
 
การมีอํานาจควบคุมในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด จะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายชองทางการดําเนินงานจากสื่อ
สิ่งพิมพไปเปนสื่อดิจิตอลไดอยางคลองตัวมากข้ึน อยางไรก็ตาม ในป 2562 ผูบริหารพิจารณาหยุดการดําเนินงาน
ของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ต้ังแตเดือนธันวาคม 2562 (ดูหมายเหตุขอ 10)  
 
ในระหวางงวดนับต้ังแตวันท่ีซื้อกิจการจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด มีรายไดจํานวน 
7.77 ลานบาท  และมีขาดทุนจํานวน  70.82 ลานบาท  ซึ่ งรวมเปนสวนหนึ่ งของผลการดําเนินงานของ 
กลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซ้ือธุรกิจต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีรายไดรวม 
ไมเปลี่ยนแปลง และมีขาดทุนรวมสําหรับปเพิ่มข้ึนจํานวน 5.61 ลานบาท 
 

ขอมูลของส่ิงตอบแทนท้ังหมดท่ีโอนใหและมูลคาท่ีรับรู ณ วันท่ีซื้อสําหรับสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา 
แตละประเภทท่ีสําคัญ มีดังน้ี 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนให 
 
   มูลคายุติธรรม 
   (พันบาท) 
เงินสด   10,000 
รวม   10,000 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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สินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา 
 
   มูลคายุติธรรม 
   (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   8,442 
ลูกหนี้อื่น   105 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   15 
อุปกรณ   1,266 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   42 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   194 
เงินกูยืมระยะสั้น   (2,881) 
เจาหน้ีอื่น   (363) 
คาใชจายคางจาย   (1,558) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (667) 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน   (209) 
รวมสินทรัพยสุทธิที่ระบุได   4,386 
คาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ   5,614 
สิ่งตอบแทนที่โอนให   10,000 

 
   (พันบาท) 

เงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการซ้ือบริษัทยอย   8,442 
เงินสดจาย   (10,000) 

กระแสเงินสดจายสุทธิจากการซ้ือบริษัทยอย   1,558 

 
คาความนิยม  
 
คาความนิยมสวนใหญมาจากทักษะและความสามารถทางบุคลากรในการทํางานของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด 
และการรวมมือกันซ่ึงคาดวาจะสําเร็จ จากการรวมธุรกิจของกลุมบริษัท ท้ังน้ีไมมีคาความนิยมท่ีคาดวาจะนํามาหัก
เปนคาใชจายทางภาษีเงินได (ดูหมายเหตุขอ 13) 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือธุรกิจจํานวน 0.10 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับคาท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
คาท่ีปรึกษากฎหมายไดถูกรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุมบริษัท 

 
5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 11 บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีรายการระหวาง
กันท่ีมีนัยสําคัญกับในระหวางปมีดังตอไปนี้ 
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     ลักษณะความสัมพันธ 
 /สัญชาติ  
ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมตางๆ     ของกิจการไมวา
ทางตรงหรือทางออม ท้ังน้ี  รวมถึงกรรมการของกลุม
บริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับบริหารหรือไม) 

ผูถือหุนรายใหญ   
Silom Road Limited หมูเกาะบริติช

เวอรจิน 
เปนผูถือหุนรายใหญท่ีถือหุนในบริษัทรอยละ 48.13 
และมีผูแทนเปนกรรมการของบริษัท 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป ไทย เปนผูถือหุนรายใหญท่ีถือหุนในบริษัทรอยละ  
   จํากัด (มหาชน)(*)  33.05 และมีผูแทนเปนกรรมการของบริษัท (มีการ 
  จําหนายหุนท้ังหมดเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2562) 
นายวันชัย พันธุวิเชียร ไทย เปนผูถือหุนรายใหญท่ีถือหุนในบริษัทรอยละ 22.75 

ต้ังแตวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 
   
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน   
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
   จํากัด (มหาชน)(*) 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัท  เน ช่ัน  มัลติมี เดีย  กรุป  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 71.45 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด(*) ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัท  เน ช่ัน  มัลติมี เดีย  กรุป  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด(**) ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัท  เน ช่ัน  มัลติมี เดีย  กรุป  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

   



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง     ลักษณะความสัมพันธ 
 /สัญชาติ  

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด(*) 
 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัท  เน ช่ัน  มัลติมี เดีย  กรุป  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด(*)  
 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัท  เน ช่ัน  มัลติมี เดีย  กรุป  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
   จํากัด(*) 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัท  เน ช่ัน  มัลติมี เดีย  กรุป  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.93 และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
(**) 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัท  เน ช่ัน  มัลติมี เดีย  กรุป  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 84.50 และมีกรรมการรวมกัน 

มหาวิทยาลัยเนชั่น(**) ไทย เปนมหาวิทยาลัยท่ีบริษัท  เน ช่ัน  ยู  จํากัด  รับโอน
ใบอนุญาต 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด(*) ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ
รวมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนช่ัน  อินฟอรมเมช่ัน 
เซอรวิส จํากัด(*) 

ไทย เปนบริษัท ท่ีบริ ษัท  เน ช่ัน  มัลติมี เดีย  กรุป  จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 45.00 และมีกรรมการรวมกัน 

 

(*) เปนกิจการท่ีเกี่ยวของกันจนถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 
 

(**) บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด บริษัท ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เนช่ัน ยู จํากัด ในระหวางป 2561 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  
รายไดจากการขายและการใหบริการ ราคาซื้อขายทางการคาปกติ 
ตนทุนขายและการใหบริการ ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ขายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 
ซื้ออุปกรณ ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม 
รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 
รายไดอื่น ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
ตนทุนในการจัดจําหนาย ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
   และคาใชจายในการบริหาร  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท)  
ผูถือหุนรายใหญ     
รายไดจากการขายและการใหบริการ - 3,509 - 3,509 
ตนทุนขายและการใหบริการ - 5,073 - 4,803 
ซื้ออุปกรณ 9 306 9 - 
ขายสินทรัพยไมมีตัวตน - 7,240 - 7,240 
รายไดอื่น 9 332 9 332 
ตนทุนในการจัดจําหนาย     
   และคาใชจายในการบริหาร 481 7,492 71 4,264 
    
บริษัทยอย     
ตนทุนขายและการใหบริการ - - 22 - 
รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม - - 4,965 446 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน - - 821 - 
รายไดอื่น - - 12,892 6,936 
ตนทุนในการจัดจําหนาย     
   และคาใชจายในการบริหาร - - 1,770 880 
     
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน     
รายไดจากการขายและการใหบริการ 8 3,328 8 3,326 
ตนทุนขายและการใหบริการ - 38,523 - 14,281 
ขายอุปกรณ - 31 - 19 
ซื้ออุปกรณ - 17 - 17 
รายไดอื่น 98 3,876 98 3,876 
ตนทุนในการจัดจําหนาย     
   และคาใชจายในการบริหาร 32 977 32 225 
     



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

  46 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท)  
ผูบริหารสําคัญ     
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ     
 เงินเดือนและคาแรง 17,501 15,357 17,501 15,357 
 โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 936 833 936 833 
 รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 18,437 16,190 18,437 16,190 
 
ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผูถือหุนรายใหญ - 25,147 - 25,143 
บริษัทยอย - - - 125 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน - 9,845 - 9,845 
 - 34,992 - 35,113 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (34,899) - (35,024) 
สุทธ ิ - 93 - 89 
     

(กลับรายการ) หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป (34,899) 34,899 (35,024) 35,024 

 
ลูกหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผูถือหุนรายใหญ - 14,648 - 14,648 
บริษัทยอย - - 48,845 40,397 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน - 897 - 768 
 - 15,545 48,845 55,813 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (7,047) (39,506) (39,023) 
สุทธ ิ - 8,498 9,339 16,790 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ลูกหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
        

(กลับรายการ) หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป (7,047) 7,047 5,642 39,023 

 
เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป 87,000 33,000 

 

 อัตราดอกเบ้ีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี       ณ วันท่ี  
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืม 31 ธันวาคม   1 มกราคม   เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธันวาคม  
 (รอยละตอป)    (พันบาท)   

2562          

ระยะส้ัน          
บริษัทยอย 6.20  36,000  87,000  (123,000)  - 
รวม   36,000      - 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (33,000)  (25,000)  58,000  - 
สุทธ ิ   3,000      - 

          

2561          

ระยะส้ัน          
บริษัทยอย 6.20  -  37,500  (1,500)  36,000 
รวม   -      36,000 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -      (33,000) 
สุทธ ิ   -      3,000 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

  48 

สัญญาเงินใหกูยืมระยะส้ัน 
 
บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) จํานวน 120 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2561 : 33 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม และมีอัตรา
ดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศส่ีแหง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 
2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการยกหนี้เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียจํานวนเงินรวม 125 ลานบาท 
 
บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะส้ันกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”) 
จํานวน 3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 3 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 
และมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศส่ีแหง บริษัทไดรับชําระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวท้ัง
จํานวนในระหวางไตรมาส 2 ป 2562 
 
เจาหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน - 1 - 1 
รวม - 1 - 1 

     
เจาหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผูถือหุนรายใหญ - 1,325 - 745 
บริษัทยอย - - 1,744 361 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน - 200 - 197 
รวม - 1,525 1,744 1,303 

        

คาใชจายคางจาย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผูถือหุนรายใหญ - 51  - 48 
รวม - 51  - 48 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
สัญญาอื่นๆ 

 
บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพ่ือใหบริการพ้ืนท่ีคลังสินคาพรอมสํานักงาน และการบริหารจัดการคลังสินคา  
โดยบริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา 
 
บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพ่ือรับบริการดานการบริหารงานฝายคลังและดานบุคลากร โดยบริษัทตกลงจะ
ชําระคาบริการตามอัตราท่ีตกลงในสัญญา  
 

6  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 40 90 30 30 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 348 542 224 274 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 12,008 38,613 4,788 33,674 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง     
   (เงินฝากประจํา 3 เดือน) 245,003 299,503 245,003 299,503 
รวม 257,399 338,748 250,045 333,481 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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7  ลูกหน้ีการคา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ยังไมครบกําหนดชําระ 5,398 10,592 1,774 6,290 
เกินกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 3 เดือน 6,965 3,266 4,516 61 
   3 - 6 เดือน 442 11 - 11 
   6 - 12 เดือน 270 2,018 - 2,017 
   มากกวา 12  เดือน - 32,952 - 33,035 

 13,075 48,839 6,290 41,414 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (663) (34,972) - (35,046) 
สุทธิ 12,412 13,867 6,290 6,368 

    
(กลับรายการ) หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ    
   สําหรับป (34,268) 43,505 (35,005) 43,620 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 90 วัน 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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8 ลูกหน้ีอื่น 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน 5 -  15,545  48,845  55,813 
         

บุคคลหรือกิจการอื่น         
ลูกหนี้อื่น  13  13  13  13 
คาใชจายลวงหนา  1,156  2,128  697  643 
เงินทดรองจายพนักงาน  128  133  128  54 
ดอกเบ้ียคางรับ  260  41  256  41 

  1,557  2,315  1,094  751 
รวม  1,557  17,860  49,939  56,564 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  (7,047)  (39,506)  (39,023) 
สุทธ ิ  1,557  10,813  10,433  17,541  

         

(กลับรายการ)หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ        

   สําหรับป  (7,047)  7,047  5,642  39,023 
 

9 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินคาสําเร็จรูป 14,549 12,484 7,780 4,869 

        
ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปท่ีบันทึกเปนคาใชจาย        
   และไดรวมในบัญชีตนทุนขายและการใหบริการ        
- ตนทุนขาย 39,394  61,299  20,811  37,229 
- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิ        

ท่ีคาดวาจะไดรับ (131)  1,799  699  1,093 
สุทธ ิ 39,263  63,098  21,510  38,322 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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10 การดําเนินงานที่ยกเลิก 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหหยุดการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยแหงหน่ึง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) และเลิกจางพนักงานท้ังหมด พรอมท้ังจายเงิน
ชดเชยใหกับพนักงานตามกฎหมาย โดยมีผลสิ้นสภาพพนักงานของบริษัทต้ังแตเดือนธันวาคม 2562 สวนงานน้ี
ไมไดเปนการดําเนินงานท่ียกเลิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบไดถูกจัด
ประเภทใหม เพ่ือนําเสนอการดําเนินงานท่ียกเลิกเปนรายการแยกตางหากจากการดําเนินงานตอเนื่อง  
 
 

ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิก   งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ  2562  2561 
   (พันบาท) 
รายได 20  14,032  7,945 
คาใชจาย   (119,408)  (77,412) 
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน  20  (105,376)  (69,467) 
ภาษีเงินได    (276)  233 
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน (สุทธิจากภาษีเงินได)   (105,652)  (69,234) 

ขาดทุนสําหรับป    (105,652)  (69,234) 

ขาดทุนตอหุน (บาท)      
ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานและปรับลด 27  (0.29)  (0.37) 

      
ขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิกจํานวน 105.65 ลานบาท (2561: ขาดทุน 69.23 ลานบาท) จัดสรรใหผูถือหุนของ
บริษัทท้ังจํานวน  
 
 

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงานที่ยกเลิก  งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562  2561 

  (พันบาท) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน   (79,465)  (65,073) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน   (482)  17,186 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   82,060  49,553 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงานที่ยกเลิก   2,113  1,666 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ผลขาดทุนจากการดอยคาของกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกจํานวนรวม 30.5 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยคาเผื่อดอยคาของ 
อุปกรณจํานวน 1.7 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นจํานวน 28.8 ลานบาท รับรูเปนคาใชจายซ่ึงรวมเปนสวน
หนึ่งของขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2562  

 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 
รายละเอียดของกลุมสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ยกเลิกประกอบดวย  2562 
สินทรัพย หมายเหตุ (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  3,779 
เงินลงทุนช่ัวคราว  484 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  1,476 
สนิทรัพยหมุนเวียนอื่น  6,888 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  196 
อุปกรณ - สุทธิคาเสื่อมราคาสะสมและการดอยคา 12 - 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น - สุทธิคาตัดจําหนายสะสมและการดอยคา 14 - 
รวมสินทรัพย  12,823 

   
หนี้สิน   
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  (12,824) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (182) 
รวมหนี้สิน  (13,006) 

   

หน้ีสินสุทธิ  (183) 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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11  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม  46,386 - 
ซื้อเงินลงทุน  1,000 10,000 
เพิ่มข้ึน  - 50,000 
ขาดทุนจากการดอยคา 10 (46,386) (13,614) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,000 46,386 

 
การซ้ือเงินลงทุน 
 
2562 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติใหจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท
สตรีท อายบอล จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100) โดยเรียก
ชําระคาหุนเต็มจํานวน บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 
2562 
 
2561 
 
เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2561 บริษัทไดลงทุนในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย   
รอยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชําระแลวเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด จึงกลายเปนบริษัท
ยอยของกลุมบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 4) 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การเพ่ิมเงินลงทุน 
 
2561 
 
ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561ผูถือหุนของบริษัทยอย
ดังกลาวมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท) เปน 60 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 600,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยเรียกชําระคาหุน
รอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนเปนจํานวนเงิน 40 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทยอย
ดังกลาวมีมติใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีกรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานบาท บริษัทยอย
ดังกลาวไดจดทะเบียนการชําระคาหุนเพิ่มเติมกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 
 
การพิจารณาการดอยคา 
 
ผูบริหารของบริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินงานตอเนื่องของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด โดยประมาณการตามแผนการดําเนินธุรกิจ และ
อัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน 
 
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกดิเงนิสด 1: เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท จาํกัด  (“NGE”) 
 
จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดย 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะ
ไดรับ พบวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท NGE สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 163.41 ลานบาท 
บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 163.41 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และจากการพิจารณาของผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 พบวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับของเงินลงทุนดังกลาวจึงไมไดมีการปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ขอสมมติท่ีสําคัญในการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ขอสมมติสําคัญ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 (รอยละ) 

อัตราคิดลด 9.69  8.53 
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) 0.00  0.00 
 
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกดิเงินสด 2: เงินลงทุนในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จาํกัด  (“OWM”) 

 
จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน วันเวิลด มีเดีย จํากัด โดยมูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ พบวา
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท OWM สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 13.61 ลานบาท บริษัทจึงรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 13.61 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติใหหยุดการดําเนินงานของบริษัท OWM และเลิกจางพนักงานท้ังหมด พรอมท้ังจายเงินชดเชยใหกับ
พนักงานตามกฎหมาย โดยมีผลสิ้นสภาพพนักงานของบริษัทต้ังแตเดือนธันวาคม 2562 บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเพ่ิมเติมจํานวน 46.39 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ดูหมายเหตุขอ 10) 

 
ขอสมมติท่ีสําคัญในการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ขอสมมติสําคัญ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 (รอยละ) 

อัตราคิดลด -  10.22 
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate) -  0.00 
 
อัตราคิดลดท่ีใชเปนอัตราโดยประมาณกอนหักภาษีเงินไดท่ีอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 - 30 ป         
ซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดท่ีเกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดท่ีเปนสกุลเดียวกัน ปรับปรุงดวยความเส่ียงสวนเพ่ิมท่ี
สะทอนการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุนท่ัวไปและความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของหนวย
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ขอสมมติเหลาน้ีมาจากดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและแผนการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณในอนาคตท่ีเช่ือวาสมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
ของขอมูล หรือมีขอมูลใหมท่ีชัดเจนข้ึน อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติและอัตราคิดลดท่ี
จะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความออนไหวของขอสมมติสําคัญตอ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  สัดสวนความเปน         
บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ เจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 

  2562 2561 2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัท เนชั่น โกลบอล นําเขา ผลิตและจําหนาย 99.74 99.74 200,000 200,000 163,410 163,410 163,410 163,410 - - -  - 
   เอ็ดดูเทนเมนท จาํกัด สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก            
 เพื่อการศึกษาและการ            
 บันเทิง            
บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ใหบริการขอมูลขาวสาร 99.99 99.99 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 13,614  - 46,386 -  - 
   (หยุดดําเนินงานเมื่อ ในรูปแบบของสื่อ            
   วันที่ 1 ธันวาคม 2562) ออฟไลนและออนไลน            
บริษัท สตรีท อายบอล เปนตัวแทนผูผลิตเนื้อหา  99.99 - 1,000 - 1,000 - - - 1,000 - -  - 
   จํากัด และโฆษณาในสื่อหลาย            
 รูปแบบ            

รวม      224,410 223,410 223,410 177,024 1,000 46,386  -  - 

 
บริษัทยอยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมรีาคาที่เปดเผยตอสาธารณชน



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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12 สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 

  งบการเงินรวม 
    เครื่องตกแตง    สินทรัพย   
    ติดตั้ง และ    ระหวาง   
  สวนปรับปรุง  เครื่องใช    กอสราง   
 หมายเหตุ สินทรัพยเชา  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  - 6,182 1,200 402 7,784 
เพิ่มขึ้น  6,116 3,465 327 2,352 12,260 
ไดมาจากการซื้อธุรกิจ 4 - 1,266 - - 1,266 
โอน  1,254 1,485 - (2,739) - 
จําหนาย  - (3,455) - - (3,455) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  7,370 8,943 1,527 15 17,855 
เพิ่มขึ้น  533 1,266 - 1,729 3,528 
โอน  - 15 - (15) - 
จําหนาย / ตัดจําหนาย  (486) (2,960) - - (3,446) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  7,417 7,264 1,527 1,729 17,937 
       

 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  

  60

  งบการเงินรวม 
    เครื่องตกแตง    สินทรัพย   
    ติดตั้ง และ    ระหวาง   
  สวนปรับปรุง  เครื่องใช    กอสราง   
 หมายเหตุ สินทรัพยเชา  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
คาเสื่อมราคาและขาดทุน       
   จากการดอยคา       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  - 6,083 580 - 6,663 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  367 525 279 - 1,171 
จําหนาย  - (3,454) - - (3,454) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  367 3,154 859 - 4,380 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  1,503 1,402 306 - 3,211 
ขาดทุนจากการดอยคา 10 - 1,664 - - 1,664 
จําหนาย / ตัดจําหนาย  (116) (2,634) - - (2,750) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  1,754 3,586 1,165 - 6,505 
       
มูลคาสุทธิทางบัญชี       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  - 99 620 402 1,121 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  7,003 5,789 668 15 13,475 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  5,663 3,678 362 1,729 11,432 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื่องตกแตง    สินทรัพย   
   ติดต้ังและ    ระหวาง   
 สวนปรับปรุง  เครื่องใช    กอสราง   
 สินทรัพยเชา  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดต้ัง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 -  3,554 1,200 -  4,754 
เพิ่มข้ึน 6,024  1,964 - 2,352  10,340 
โอน 860  1,477 - (2,337)  - 
จําหนาย -  (3,455) - -  (3,455) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        
   และ 1 มกราคม 2562 6,884  3,540 1,200 15  11,639 
เพิ่มข้ึน 533  1,097 - 1,730  3,360 
โอน -  15 - (15)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 7,417  4,652 1,200 1,730  14,999 
        

คาเส่ือมราคา        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 -  3,523 580 -  4,103 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 288  176 240 -  704 
จําหนาย -  (3,454) - -  (3,454) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        
   และ 1 มกราคม 2562 288  245 820 -  1,353 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,466  814 241 -  2,521 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,754  1,059 1,061 -  3,874 
        

มูลคาสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 -  31 620 -  651 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561         
   และ 1 มกราคม 2562 6,596  3,295 380 15  10,286 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 5,663  3,593 139 1,730  11,125 
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ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ ซึ่ง
ไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 0.07 ลานบาท และ 
0.07 ลานบาท ตามลําดับ (2561: 1.12 ลานบาท และ 0.04 ลานบาท ตามลําดับ)  

 
13 คาความนิยม 
 

 งบการเงินรวม  
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,614 - 
ไดมาจากการรวมธุรกิจ - 5,614 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,614 5,614 

   
ขาดทุนจากการดอยคา   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,614 - 
ขาดทุนจากการดอยคา - 5,614 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,614 5,614 

   
มูลคาสุทธิทางบัญชี   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 

 
ในระหวางป 2561 ผูบริหารของบริษัทเช่ือวาคาความนิยมท่ีไดรับมาจากการซ้ือธุรกิจบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด 
เกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร กลุมบริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจํานวน 5.61 
ลานบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็นเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 



 บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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14         สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 
 

  งบการเงินรวม 
  โปรแกรม           
  คอมพิวเตอร        ซอฟตแวร   
  และคาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  เครื่องหมาย  ระหวาง   
  ซอฟตแวร  หนังสือ  รายการ  การคา  การพัฒนา  รวม�
  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 11,125 11,792 1,185 - - 24,102 
เพิ่มขึ้น 20,491 2,172 304 30,000 5,948 58,915 
จําหนาย (10,042) - -  - -  (10,042) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 21,574 13,964 1,489 30,000 5,948 72,975 
เพิ่มขึ้น 633 3,553 - - 485 4,671 
โอน 5,173 - - - (5,173)  - 
ตัดจําหนาย (3,215) (10,538) -  - (1,260)  (15,013) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 24,165 6,979 1,489 30,000 - 62,633 
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  งบการเงินรวม 
  โปรแกรม           
  คอมพิวเตอร        ซอฟตแวร   
  และคาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  เครื่องหมาย  ระหวาง   
 หมายเหตุ ซอฟตแวร  หนังสือ  รายการ  การคา  การพัฒนา  รวม�
  (พันบาท) 
คาตัดจําหนายและขาดทุนจากการดอยคา      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,933 9,078 474 - - 11,485 
คาตัดจําหนายสําหรับป 5,943 2,595 670 5,891 - 15,099 
จําหนาย (2,850) - -  - -  (2,850) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 5,026 11,673 1,144 5,891 - 23,734 
คาตัดจําหนายสําหรับป 4,091 2,540 323 8,537 - 15,491 
ขาดทุนจากการดอยคา 10 13,217 - - 15,572 - 28,789 
ตัดจําหนาย (1,243) (10,537) -  - -  (11,780) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 21,091 3,676 1,467 30,000 - 56,234 
      
มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 9,192 2,714 711 - -  12,617 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561       
   และ 1 มกราคม 2562 16,548 2,291 345 24,109 5,948 49,241 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,074 3,303 22 - - 6,399 



 บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม         
 คอมพิวเตอร      ซอฟตแวร   
 และคาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  ระหวาง   
 ซอฟตแวร  หนังสือ  รายการ  การพัฒนา  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 10,315 3,516 1,185 - 15,016 
เพิ่มขึ้น - 810 304 2,497 3,611 
จําหนาย (10,042) - - - (10,042) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 273 4,326 1,489 2,497 8,585 
เพิ่มขึ้น 513 2,088 - 485 3,086 
โอน 2,982 - - (2,982) - 
ตัดจําหนาย - (2,032) - - (2,032) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,768 4,382 1,489 - 9,639 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม         
 คอมพิวเตอร      ซอฟตแวร   
 และคาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  คาลิขสิทธิ์  ระหวาง   
 ซอฟตแวร  หนังสือ  รายการ  การพัฒนา  รวม 
 (พันบาท) 
คาตัดจําหนาย      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,123 2,075 474 -  3,672 
คาตัดจําหนายสําหรับป 1,893 1,217 670 -  3,780 
จําหนาย (2,850) - -  -  (2,850) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 166 3,292 1,144 -  4,602 
คาตัดจําหนายสําหรับป 528 1,092 323 -  1,943 
ตัดจําหนาย - (2,032) -  -  (2,032) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 694 2,352 1,467 -  4,513 
      
มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 9,192 1,441 711 - 11,344 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และ 1 มกราคม 2562 107 1,034 345 2,497 3,983 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,074 2,030 22 - 5,126 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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15 เจาหน้ีอื่น 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 

   (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน 5  - 1,525  1,744  1,303 

          
อื่นๆ          
เจาหน้ีอื่น   862  5,944  550  5,163 
รายไดรับลวงหนา   535  252  535  252 
เจาหน้ีคาซ้ือสวนปรับปรุง          
   สินทรัพยเชาและอุปกรณ   - 254  -  1,230 
เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น   12,624  33,082  29  - 
   14,021  39,532  1,114  6,645 

รวม   14,021  41,057  2,858  7,948 

 
16 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนักงาน  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน       
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับ       
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว  11,207 8,598  9,876 6,432 
         

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม       
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รับรูในกําไรหรือขาดทุน       
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว  1,822 (1,525)  2,834 (466) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก     
   คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในระหวางป 787 (2,785) 610 (2,701) 
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตามหลัก       
คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรู 8,573 7,786 7,717 7,107 

 

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 
 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก       
ความเส่ียงของชวงชีวิต และความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  
 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม     

   โครงการผลประโยชน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 8,598 12,721 6,432 9,607 
     

รับรูในกําไรหรือขาดทุน     
ตนทุนบริการปจจุบัน                                        2,670 2,022 886 674 
ตนทุนบริการในอดีต 2,070 - 1,776 - 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 203 349 172 273 
กําไรจากการลดขนาดโครงการ                        -  (3,896) - (1,413) 
กลับรายการจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (3,121) - - - 
 1,822 (1,525) 2,834 (466) 
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มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม     
   โครงการผลประโยชน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่    
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม    
   หลักคณิตศาสตรประกันภัย 787  (2,785) 610 (2,701) 
 787  (2,785) 610 (2,701) 
      
อื่นๆ    
โอนออก -  (22) - (8) 
ไดมาจากการซ้ือธุรกิจ -  209 - - 
 -  187 - (8) 
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 11,207 8,598 9,876 6,432 

 
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดข้ึนจาก 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ขอสมมติดานประชากรศาสตร - 21  -  12 
ขอสมมติทางการเงิน - 416  -  311 
การปรับปรุงจากประสบการณ 787  (3,222)  610 (3,024) 
รวม 787 (2,785)  610 (2,701) 

 

 
เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดถูกปรับปรุงใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีถูก
เลิกจางเพ่ิมเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 400 วัน กลุมบริษัทจึงแกไขโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานในป 2562 เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแกไขโครงการดังกลาวทําใหกลุมบริษัทรับรูประมาณการ
หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ และตนทุนบริการในอดีตเพิ่มข้ึน 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก) ไดแก 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (รอยละ) 
อัตราคิดลด  1.71  2.89  1.71  2.89 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 8.5  4.0 - 8.5  4.0 - 8.5  4.0 - 8.5 
 
ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถอืตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปน 14.4 ป 
(2561: 14.4 ป) 
 
การวิเคราะหความออนไหว   
 
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชนเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 

 
 งบการเงินรวม 
ผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ขอสมมติเพิ่มข้ึนรอยละ 1  ขอสมมติลดลงรอยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
อัตราคิดลด   (643)  (475)  766  554 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   788  536  (673)  (470) 
อัตรามรณะในอนาคต  21  14  (24)  (15) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ขอสมมติเพิ่มข้ึนรอยละ 1  ขอสมมติลดลงรอยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

อัตราคิดลด   (494)  (298)  593  349 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   609  337  (516)  (294) 
อัตรามรณะในอนาคต  16  8  (18)  (9) 
 
แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการ
ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ 
 

17 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน  2562  2561 
 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน       
ณ วันท่ี 1 มกราคม       
-  หุนสามัญ 1  390,549 390,549 259,250 259,250 
ลดหุน 1       -      - (89,201) (89,201)
ออกหุนใหม 1       -      - 220,500 220,500 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
-  หุนสามัญ 1  390,549 390,549 390,549 390,549 

       

หุนที่ออกและชาํระแลว       
ณ วันท่ี 1 มกราคม       
-  หุนสามัญ 1  365,549 365,549 170,048 170,048 
ออกหุนใหตามสิทธิ 1       -      - 1 1 
ออกหุนใหม 1       -      - 195,500 195,500 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
-  หุนสามัญ 1  365,549 365,549 365,549 365,549 
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การออกหุนสามัญ 
 

ในระหวางป 2561 บริษัทมีการออกหุนสามัญจํานวน 900 หุน เนื่องมาจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 
NINE-W1 ของผูถือหุน บริษัทไดจดทะเบียนทุนท่ีชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี            
16 กรกฎาคม 2561 
 
นอกจากน้ี ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ
ดังน้ี 
 

ก) ผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 259.25 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท) โดยการลดหุนสามัญจํานวน 89,200,714 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรไว
เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และท่ี
เสนอขายแกกรรมการผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย บริษัทไดจดทะเบียนการลดทุน
ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

 
ข) ผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกําหนดวัตถุประสงค (Specific Objective) จํานวน 220.50 

ลานบาท จาก 170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 390.55 
ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 390,549,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ตามท่ีระบุในการประชุม ในราคาหุนละ 1.40 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังส้ิน 308.70 
ลานบาท ซึ่งเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยการเพ่ิมทุนดังกลาวจะนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมบริษัท 
เพื่อใหมีสภาพคลองมากข้ึนและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัท รวมท้ังการใชเงินทุนสําหรับธุรกิจท่ี
เกี่ยวเนื่อง บริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท้ังน้ี บริษัท
ไดรับเงินจากการเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 195,500,000 หุน คิดเปนมูลคารวม 273.70 ลานบาท และบริษัทไดจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 

 
 สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้        
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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คาใชจายในการออกหุน 
 
คาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการออกและจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนแสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุน 
 

18 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
 
 NINE-WA 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)_ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 4,250,000 หนวย 

 

รายการ  รายละเอียด 
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชนิดไมมีมูลคา 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับแตวันท่ีท่ีออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหกับ  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ 

บริษัทยอย 
จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  4,250,000 หนวย 
อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 
ราคาในการใชสิทธิ  4 บาท ตอหุนสามัญ 
ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ  ทุกวันท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ   

แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป 
 

 มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญวัดมูลคาโดยวิธี Black-Schole Model ภายใตขอสมมติ    
ทางการเงิน ดังน้ี 

 
ราคาหุน ณ วันท่ีใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท) 4.74 
ราคาใชสิทธิ (บาท) 4.00 
ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร รอยละ 81.75 
ชวงเวลาท่ีคาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ 5 ป 
อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป รอยละ 2.93 
อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร รอยละ 3.02 
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โครงการดังกลาวมีเงื่อนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย ณ วันท่ีมีการใชสิทธิในแตละครั้ง 
 
บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช
สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 
คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 0.60 ลานบาท และ 0.60 ลานบาท ตามลําดับ  
 
รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม  จํานวนใบสําคัญ  มูลคายุติธรรม 
 แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ  แสดงสิทธิ  ณ วันท่ีใหสิทธิ 
 (พันหนวย / พนับาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 1,538 4,215 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป - - 220 602 
ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ - - (1,758) (4,817) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - - - 

 

 NINE-W1 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ      
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน โดยไมคิด
คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี อนุมัติการเพ่ิมทุน               
จดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 85 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 85,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 
เปนจํานวน 259.25 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุน
สามัญจํานวนไมเกิน 174,250,000_หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพ่ิมทุนและการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามท่ีกลาวไวขางตน 

 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2561 
ออกสิทธ ิ
ซื้อหุน 

ใชสิทธิ 
ซื้อหุน หมดอาย ุ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 
ราคาใช
สิทธิ วันหมดอาย ุ

(พันหนวย) (บาท / หุน)  

84,959 - 1 (84,958) - 4 
11 กรกฎาคม 

2561 
 

 

19 สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 
20 สวนงานดําเนนิงานและการจาํแนกรายได 

 
ผูบริหารพิจารณาวากลุมบริษัทมี 2 สวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของ
กลุมบริษัทท่ีมีสินคาและใหบริการท่ีแตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการ
จัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ี
รายงานของกลุมบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  
 
 สวนงาน 1    สื่อส่ิงพิมพและบริการ 
 สวนงาน 2    สื่อรูปแบบใหม 
 
ผลการดําเนินงานของแตละสวนงานวัดโดยใชกําไรกอนภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวาการใชกําไร
กอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปนขอมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และสอดคลองกับกิจการอื่นท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ท้ังน้ีการกําหนดราคาระหวางสวนงานเปนไป
ตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม 
   สื่อรูปแบบใหม   
   (หยุดดําเนินงาน)   
 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  (ดูหมายเหตุขอ 10)  รวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
    (พันบาท) 
ขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน         
รายไดจากลูกคาภายนอก 56,317 80,412 11,485 7,922  67,802  88,334 
รายไดอื่น 9,624 14,359 2,547 23  12,171  14,382 
รวมรายได 65,941 94,771 14,032 7,945  79,973  102,716 
         
การจําแนกรายได         
สวนงานภูมิศาสตรหลัก         
ไทย 65,941 94,771 14,032 7,945  79,973  102,716 
รวมรายได 65,941 94,771 14,032 7,945  79,973  102,716 
         
ประเภทสินคาและบริการหลัก         
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ 56,176 51,854 - -  56,176  51,854 
คาโฆษณา - - 9,989 7,247  9,989  7,247 
อื่นๆ 9,765 42,917 4,043 698  13,808  43,615 
รวมรายได 65,941 94,771 14,032 7,945  79,973  102,716 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม 
   สื่อรูปแบบใหม   
   (หยุดดําเนินงาน)   
 สื่อสิ่งพิมพและบริการ  (ดูหมายเหตุขอ 10)  รวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
    (พันบาท) 
จังหวะเวลาในการรับรูรายได         
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 65,941 94,771 3,025 23  68,966  94,794 
ตลอดชวงเวลาหนึ่ง - - 11,007 7,922  11,007  7,922 
รวมรายได 65,941 94,771 14,032 7,945�  79,973  102,716 
            

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได 6,187 (90,394) (105,376) (69,467)  (99,189)  (159,861) 
            

ดอกเบี้ยรับ 3,841 3,677 18 23  3,859  3,700 
ดอกเบี้ยจาย 561 692 28 15  589  707 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 6,041 5,337 12,661 10,933  18,702  16,270 
            

รายการที่ไมเปนตัวเงินที่มีสาระสําคัญ         
- ขาดทุนจากการดอยคา - - 30,453 5,614  30,453  5,614 
            

รายจายฝายทุน 7,910 15,745 289 56,696  8,199  72,441 
สินทรัพยสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 305,817 390,098 12,823 59,250  318,640  449,348 
หนี้สินสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31,599 33,075 13,006 42,510  44,605  75,585�



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สื่อสิ่งพิมพและบริการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  2561 

 (พันบาท) 
สวนงานภูมิศาสตรหลัก   
ไทย 50,883 71,430 
รวมรายได 50,883 71,430 
   
ประเภทของสนิคาและบริการหลัก   
หนังสือและสื่อส่ิงพิมพ 26,695 22,641 
อื่นๆ 24,188 48,789 
รวมรายได 50,883 71,430 
   
จังหวะเวลาในการรับรูรายได    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 50,883 71,430 
รวมรายได 50,883 71,430 
 
สวนงานภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมี
สาระสําคัญ 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาและหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาในระหวางปมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยท่ีเกิด  หนี้สินท่ีเกิด  สินทรัพยท่ีเกิด  หนี้สินท่ีเกิด 
 จากสัญญา  จากสัญญา  จากสัญญา  จากสัญญา 
 (พันบาท) 
ณ  วันท่ี 1 มกราคม 2562 819 - - - 
รับรูเปนรายไดในระหวางงวด 14,429 (3,135) - - 
เงินรับลวงหนา - 3,135 - - 
โอนออกไปลูกหนี้การคา (15,218) - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 30 - - - 
 

 

21 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
รายไดคาบริการสวนกลาง 190 4,233 12,954 11,169 
รายไดคาบริการอื่นๆ 1,717 1,828 1,717 1,791 
อื่นๆ  3,876 4,621 577 3,190 
รวม 5,783 10,682 15,248 16,150 

 

22 ตนทุนในการจัดจําหนาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 2,786 8,509 2,660 4,645 
คาใชจายการตลาด 2,076 9,569 2,895 7,852 
อื่นๆ 1,128 3,221 269 3,180 
รวม 5,990 21,299 5,824 15,677 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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23 คาใชจายในการบริหาร 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  19,982 14,658 16,533  10,424 
คาตอบแทนผูบริหาร  16,548  12,970 16,548  12,970 
คาใชจายสํานักงาน   13,878 12,753 13,625  8,219 
อื่นๆ   4,845 3,530 3,947 2,815 
รวม  55,253 43,911 50,653 34,428 

 

 
24 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 39,853 39,394 30,869 29,585 
โครงการสบทบเงินท่ีกําหนดไว 1,844 2,257 1,697 1,648 
(กลับรายการ) โครงการ      
   ผลประโยชนท่ีกําหนดไว 16 2,996 (3,042) 2,662 (739) 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 18 - 602 - 602 
โครงการใหพนักงานลาออกโดยสมัครใจ - 11,599 - 5,547 
อื่นๆ 2,618 4,272 7,131 1,800 
รวม 47,311 55,082 42,359 38,443 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2561 และวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติ
ใหจายเงินชดเชยใหกับพนักงานในบางหนวยธุรกิจเพื่อการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจสื่อส่ิงพิมพสูสื่อดิจิทัลมากข้ึน  
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 
 
กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัท
จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึงอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได 
จดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุน
ท่ีไดรับอนุญาต 

 
 

25 คาใชจายตามลกัษณะ 
 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ  (1,934) 4,367 (3,610) (262) 
คากระดาษและคาจางพิมพและคาขนสง  24,407 26,123 11,795 19,136 
คาใชจายในการผลิตอื่น  963 5,070 576 4,012 
คาลิขสิทธิ์  5,963 4,948 3,432 2,089 
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคาลดลง  9 (131) 1,799 699 1,093 
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 24 47,311 55,082 42,359 38,443 
ตนทุนในการจัดจําหนาย  3,204 12,776 3,164 11,021 
คาใชจายสํานักงาน 23 13,878 12,753 13,625 8,219 
อื่นๆ  6,845 5,390 5,948 4,676 
รวมตนทุนขายและการใหบริการ      
   ตนทุนในการจัดจําหนาย และ      
    คาใชจายในการบริหาร  100,506 128,308 77,988 88,427 

 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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26 ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน         
สําหรับปปจจุบัน  -   -   -   -  
         
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         
การเปลี่ยนแปลงของผลตางช่ัวคราว  (248)  9,092  (461)  7,038 
  (248)  9,092  (461)  7,038 

 

จัดสรรไปยัง      
ภาษีเงินไดจากการดําเนินงานตอเนื่อง  (524)  9,325  (461)  7,038 
ภาษีเงินไดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก  276  (233)  -   -  
รวมภาษีเงินได  (248)  9,092  (461)  7,038 

 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
  รายได   รายได  
 กอน (คาใชจาย) สุทธิจาก กอน (คาใชจาย) สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได 
 (พันบาท) 
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
กําไร (ขาดทุน) จากการ            
   ประมาณการตามหลัก            
   คณิตศาสตรประกันภัย (787)  -  (787)  2,786  (557)  2,229 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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 งบการเงินรวม 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง 2562  2561 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดรวม   (99,189)    (159,861) 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  (19,838)  20  (31,972) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   25,666    2,732 
คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพ่ิมข้ึน   (22)    (3) 
(กลับรายการ) ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีไมรับรูเปน        
   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   (2,802)    6,738 
การใชขาดทุนทางภาษีเดิมท่ีไมไดบันทึก   (8,780)    - 
ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย        
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   5,252    22,815 
กลับรายการสินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี   276    8,782 
รวม 0.25  (248)  (6)  9,092 

  
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
  รายได   รายได  
 กอน (คาใชจาย) สุทธิจาก กอน (คาใชจาย) สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได 
 (พันบาท) 
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ              
   การตามหลักคณิตศาสตร            
   ประกันภัย (610)  -  (610)  2,701  (540)  2,161 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง 2562  2561 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 
ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (131,525)    (146,780)
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  (26,305)  20  (29,356)
คาใชจายตองหามทางภาษี   25,117    1,930 
คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพ่ิมข้ึน   (13)    - 
(กลับรายการ) ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีไมรับรูเปน        
   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   (4,494)    22,881 
ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปนสินทรัพย        
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   5,234    4,640 
กลับรายการสินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี   -    6,943 
รวม 0.35  (461)  (5)  7,038 

 
 งบการเงินรวม 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพย  หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 1,968 1,719 -  - 
การหักกลบรายการของภาษี - - -  - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  1,968 1,719 -  - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพย  หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 1,747 1,286 -  - 
การหักกลบรายการของภาษี - - -  - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  1,747 1,286 -  - 

   



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันที่  กําไรหรอื  กําไรขาดทุน  ณ วันที่ 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ประมาณการหน้ีสิน 1,719 249 - 1,968 
รวม 1,719 249 - 1,968 

 
 งบการเงินรวม 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน     
 ณ วันที่  กําไรหรอื  กําไรขาดทุน  ไดมาจากการ  ณ วันที่ 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  ซื้อธุรกิจ  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2561  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
ลูกหนี้การคา 1,273 (1,273) - - - 
สินคาคงเหลือ 1,876 (1,876) - - - 
ประมาณการหน้ีสิน 2,544 (310) (557) 42 1,719 
ยอดขาดทุนยกไป 5,633 (5,633) - - - 
รวม 11,326 (9,092) (557) 42 1,719 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันที่  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  ณ วันที่ 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ประมาณการหน้ีสิน 1,286 461 - 1,747 
รวม 1,286 461 - 1,747 

 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   
 ณ วันที่  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  ณ วันที่ 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2561  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ลูกหน้ีการคา 132 (132) - - 
สินคาคงเหลือ 1,178 (1,178) - - 
ประมาณการหน้ีสิน 1,921 (95) (540) 1,286 
ยอดขาดทุนยกไป 5,633 (5,633) - - 
รวม 8,864 (7,038) (540) 1,286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรู งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา 133 7,210 - 7,016 
ลูกหนี้อื่น - 1,409 7,901 7,805 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - 6,600 
สินคาคงเหลือ 2,817 3,739 1,919 2,463 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 44,682 35,405 
คาความนิยม 1,123 1,123 - - 
ยอดขาดทุนยกไป 79,092 83,817 14,390 10,273 
รวม 83,165 97,298 68,892 69,562 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในป 2563 - 2567 ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีท่ียังไมสิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดปจจุบันนั้น กลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจาก     
ยังไมมีความเปนไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 

 
27 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณจากกําไร 
(ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปใน
แตละปโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังน้ี  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 การดําเนินงาน การดําเนินงาน  การดําเนินงาน การดําเนินงาน  
 ตอเนื่อง ที่ยกเลิก รวม ตอเนื่อง ที่ยกเลิก รวม 
 (พันบาท) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท 6,702 (105,652) (98,950)  (99,674)  (69,234)  (168,908) 
          

จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 365,549 365,549 365,549  170,048  170,048  170,048 
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย - - -  18,211  18,211  18,211 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 365,549 365,549 365,549  188,259  188,259  188,259 
          

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.02 (0.29) (0.27)  (0.53)  (0.37)  (0.90) 



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2562  2561 

                                                 (พันบาท / พันหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ    
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน)  (131,064) (153,817) 
        

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม    365,549  170,048 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนาย     -  18,211 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก    
   (ขั้นพ้ืนฐาน)  365,549 188,259 
        

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท)   (0.36) (0.82) 

 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
 
กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนของบริษัทท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NINE-WA) 
มารวมคํานวณเพื่อหากําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการท่ีจะไดรับ
จากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนของบริษัท
ดังกลาวหมดอายุเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
 

 

28 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกตราสาร
อนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 
  



บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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การจัดการความเส่ียงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบรษัิท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล
ของระดับความเส่ียงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการจัดการ       
ความเส่ียง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพือ่ใหมั่นใจ
วามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

 การบริหารจัดการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของนักลงทุน เจาหน้ี
และตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ  
 
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ  
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซ้ือสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
  
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขท่ี            
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด 
 
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
แตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมได
คาดวาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได 
 
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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29 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน      
สัญญาท่ียังไมไดรับรู      
โปรแกรมคอมพิวเตอรและ      
   คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร -  2,500 - - 

      

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น      

   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได       
ภายใน 1 ป   5,531  6,050 5,531  4,795 
1 - 5 ป 4,231  12,165 4,231  8,169 
รวม 9,762  18,215 9,762 12,964 

      

ภาระผูกพันอื่น      
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 110  10 110 10 

 
บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง ซึ่งบริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการใชเครื่องหมาย
การคาแกบริษัทยอยดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญามีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี    
31 พฤษภาคม 2564 ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทยอยตกลงท่ีจะปนสวนรายไดท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 
ในเครื่องหมายการคาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยดังกลาวไดหยุดการดําเนินงาน 
(ดูหมายเหตุขอ 10) และผูบริหารอยูระหวางการพิจารณายกเลิกสัญญา 
 

30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และคาดวาจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนํามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก และจะมี
ผลบังคับใชกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16* การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน 
    ตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19* การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทาง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการ
บัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเส่ียง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีมีผลบังคับใช จะ
ทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช
อยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป 
 
กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบเบ้ืองตนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 9 เปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติ 
 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเชา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดนําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา โดยผูเชา
ตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะส้ัน
หรือสินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาตํ่า เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป 

 
ปจจุบันกลุมบริษัทรับรูรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
และรับรูหนี้สินในกรณีท่ีการจายเงินตามสัญญาเชามีชวงเวลาแตกตางจากการรับรูคาเชาจาย ตาม TFRS 16 
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กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานของกลุมบริษัท
ตามท่ีเปดเผยในหมายเหตุขอ 29 สงผลใหลักษณะของคาใชจายท่ีเก่ียวของกับสัญญาเชาดังกลาวเปลี่ยนแปลง
ไปโดยกลุมบริษัทจะรับรูคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบ้ียจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา  

 

กลุมบริษัทใหเชาชวงสินทรัพยบางรายการตามท่ีเปดเผยในหมายเหตุขอ 5 ปจจุบันสัญญาเชาหลักและสัญญา
เชาชวงถูกจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานและรับรูคาเชารับและคาเชาจายในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเช า   ตาม  TFRS 16 สินทรัพยสิท ธิการใชจะรับรูตามสัญญาเช าหลัก เปน
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนและวัดมูลคาดวยวิธี มูลคายุติธรรม กลุมบริษัทไดทบทวนการจัดประเภทสัญญา
ใหเชาชวงและคาดวาจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาเงินทุน สงผลใหกลุมบริษัทจะรับรูลูกหนี้สัญญาเชาเงินทุน  

 
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 
 
กลุมบริษัทคาดวาจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ดวยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมยอนหลัง ดังน้ัน ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกับยอดยกมาของกําไรสะสม ณ 
วันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยไมปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ 
 
กลุมบริษัทคาดวาจะใชขอยกเวนเรื่องการนําคํานิยามของสัญญาเชามาใชพิจารณากับสัญญาเชาท่ีมีอยูกอนวันท่ี
เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน โดยจะนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับทุกสัญญาท่ีทําข้ึนกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 และเคย
ระบุเปนสัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 
 
การประเมินผลกระทบเบ้ืองตนของการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรกตองบการเงิน มีดังน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน   งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 1 มกราคม  2563  2563 
  (พันบาท) 
สินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมข้ึน  8,195  8,195 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  2,229  2,229 
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มข้ึน  7,219  7,219 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  37  37 
กําไรสะสมลดลง  303  303 
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31  การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบการเงิน 2561 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงิน
ป 2562 ดังน้ี 

 
 2561 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กอนจัด    หลังจัด  กอนจัด    หลังจัด 
 ประเภท จัดประเภท ประเภท ประเภท จัดประเภท ประเภท 
 ใหม ใหม ใหม ใหม ใหม ใหม 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ลูกหนี้การคา 12,790  1,077  13,867  6,332  36  6,368 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,101)  (1,077)  (3,178)  (1,496)  (36)  (1,532) 
   -      -   

 


