บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ'นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน! จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที! 30 มิถุนายน 2563 งบกําไรขาดทุ นรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ1 นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ื อหุ ้ นรวมและงบกระแสเงิ นสดรวมสํ าหรั บงวดหกเดื อนสิ1 นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน! จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบแสดงฐานะ
การเงิ น ณ วันที! 30 มิ ถุนายน 2563 งบกําไรขาดทุ นและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสําหรั บงวดสามเดื อนและ
หกเดื อนสิ1 นสุ ดวันเดี ยวกัน งบแสดงการเปลี! ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น และงบกระแสเงิ นสดสํา หรั บ งวด
หกเดือนสิ1 นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นแบบย่อของบริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน! จํากัด (มหาชน)
ซึ! งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่ า นี1 ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 34 เรื! อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้
ข้อสรุ ปเกี!ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล
ทางการเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรซึ! งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื! น การสอบทานนี1 มีข อบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื! อมัน! ว่าจะพบเรื! องที!มีนยั สําคัญทั1งหมดซึ! งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั1น
ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที!สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ! งที!เป็ นเหตุให้เชื! อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ1นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 34 เรื! อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า

*****/2

-2ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเน้
ี น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 เนื!องด้วยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื1อไวรัสโคโรนา 2019 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลสําหรั บงวดหกเดื อนสิ1 นสุ ดวันที! 30 มิ ถุนายน 2563 โดยเลื อกนําแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื! อง
มาตรการผ่อนปรนชัว! คราวสําหรับทางเลื อกเพิ!มเติมทางบัญชี เพื!อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื1 อไวรัสโคโรนา 2019 ที!ประกาศโดยสภาวิชาชี พบัญชี มาถือปฏิบตั ิ ทั1งนี1 ข้าพเจ้ามิได้ให้
ข้อสรุ ปอย่างมีเงื!อนไขต่อกรณี น1 ีแต่อย่างใด

(นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที! 7793
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที! 13 สิ งหาคม 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-3บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั% น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที% 30 มิถุนายน 2563
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี+ การค้าและลูกหนี+ หมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอืนทีมีภาระคํ+าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ ทธิ การเช่าทีดิน
สิ ทธิ การเช่าอาคาร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าลิขสิ ทธิ: และค่าแปลหนังสื อจ่ายล่วงหน้า
เงินคํ+าประกันการเช่าและเงินมัดจํา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ณ วันที 30
มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที 31
ธันวาคม 2562

ณ วันที 30
มิถุนายน 2563

ณ วันที 31
ธันวาคม 2562

6
9

154,578,205
-

111,493,330
6,100,034

78,552,812
-

48,092,145
100,034

5, 7
8
9
10

157,782,403
321,199,059
100,467

57,788,888
327,591,960
-

151,168,284
319,667,941
100,467

54,698,912
326,305,959
-

59,367,398

60,188,609

58,302,891

57,737,310

693,027,532

563,162,821

607,792,395

486,934,360

12,942,367
24,087,783
1,695,981,925
363,594,751
-

12,932,664
24,365,699
1,721,405,271
5,524,264

12,942,367
100,000

12,932,664
100,000

69,482,091
1,419,121,264
341,123,990
-

69,482,091
1,448,714,369
-

2,801,739
22,050,536

30,318,461
2,943,182
21,018,667

2,527,902
22,050,536

30,318,461
2,814,524
21,018,667

82,626,045

82,076,781

82,626,045

82,076,781

9,021,089
2,213,106,235
2,906,133,767

9,036,382
1,909,621,371
2,472,784,192

8,298,294
1,958,272,489
2,566,064,884

8,748,312
1,676,205,869
2,163,140,229

11
12
13
14
15
15
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี+

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
-4บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั$ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม

ณ วันที 30
หมายเหตุ มิถุนายน 2563
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั%นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี% การค้าและเจ้าหนี% หมุนเวียนอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที 31
ธันวาคม 2562

ณ วันที 30
มิถุนายน 2563

ณ วันที 31
ธันวาคม 2562

17
18

190,000,000
670,661,280

63,032,754
682,463,899

190,000,000
663,492,947

63,032,754
669,536,070

รายได้รับล่วงหน้าส่ วนทีรอรับรู้เป็ นรายได้ภายในหนึ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

19
21

65,346,370
106,608,000
490,503

59,377,559
70,658,000
490,503

60,408,000
-

60,408,000
-

ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนี% สินตามสัญญาเช่าส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนี% สินหมุนเวียนอืน

22
24
20

9,293,904
96,066,637
33,417,390
1,171,884,084

8,663,271
33,019,447
917,705,433

9,293,904
95,388,359
30,515,574
1,049,098,784

8,663,271
31,115,826
832,755,921

19
21
23
22
24

15,947,655
116,582,000
41,206,620
72,623,398
234,653,288

41,584,581
133,984,000
48,881,557
76,787,568
-

92,682,000
37,280,450
63,761,538
218,923,810

87,784,000
44,813,003
68,350,960
-

25

5,950,083
10,934,665

9,868,240

5,950,083
7,162,676

7,412,680

497,897,709
1,669,781,793

311,105,946
1,228,811,379

425,760,557
1,474,859,341

208,360,643
1,041,116,564

รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี% สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี% สินตามสัญญาเช่า
หนี% สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนี% สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี%

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

-5บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั$ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที 30
หมายเหตุ มิถุนายน 2563

ณ วันที 31
ธันวาคม 2562

ณ วันที 30
มิถุนายน 2563

ณ วันที 31
ธันวาคม 2562

391,944,529

391,944,529

391,944,529

391,944,529

391,944,418
149,420,558

391,944,418
149,420,558

391,944,418
149,420,558

391,944,418
149,420,558

39,194,453
631,994

39,194,453
631,994

39,194,453
-

39,194,453
-

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
รวมส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

180,138,613
380,333,422
1,141,663,458
94,688,516

199,142,940
380,896,491
1,161,230,854
82,741,959

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,236,351,974
2,906,133,767

1,243,972,813
2,472,784,192

140,330,745
370,315,369
1,091,205,543
1,091,205,543
2,566,064,884

170,864,714
370,599,522
1,122,023,665
1,122,023,665
2,163,140,229

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 391,944,529 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 391,944,418 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว- สํารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี%

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

-6บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั0 น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ)นสุ ดวันที0 30 มิถุนายน 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

379,450,744

813,353,364

379,701,669

812,985,824

64,031,984
270,143
11,376,834
455,129,705

56,619,420
339,442
23,443,845
893,756,071

671,960
10,225,369
390,598,998

1,253,826
19,060,365
833,300,015

236,299,668
32,066,766

515,218,289
35,484,209

236,550,593
-

514,157,820
-

72,829,359
95,655,629
6,153,770
443,005,192

174,220,011
119,953,497
844,876,006

72,829,359
83,658,218
6,153,770
399,191,940

174,174,810
108,354,662
796,687,292

ในบริษทั ร่ วมและ (ค่ าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและ

12,124,513
3,843,865

48,880,065
3,324,001

(8,592,942)
2,999,239

36,612,723
2,591,763

(ค่ าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

8,280,648
222,084
8,502,732
5,085,973
13,588,705

45,556,064
26,920
45,582,984
(5,549,710)
40,033,274

(11,592,181)
(11,592,181)
5,069,996
(6,522,185)

34,020,960
34,020,960
(5,546,190)
28,474,770

3,199,765
10,388,940
13,588,705

33,706,221
6,327,053
40,033,274

(6,522,185)
(6,522,185)

28,474,770
28,474,770

0.008

0.086

(0.017)

0.073

รายได้ดอกเบี#ยและเงินปั นผลรับ
รายได้อื-น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนอื-น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

26

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที-เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที-เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที-ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั)นพืน) ฐาน
ส่ วนที-เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินระหว่างกาลนี#

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

-7บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั0 น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ)นสุ ดวันที0 30 มิถุนายน 2563
บาท
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน0 สํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที-เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที-เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที-ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
13,588,705
-

2562
40,033,274
5,608

2563
(6,522,185)
-

2562
28,474,770
5,608

13,588,705

40,038,882

(6,522,185)

28,480,378

3,199,765

33,711,829

(6,522,185)

28,480,378

10,388,940
13,588,705

6,327,053
40,038,882

(6,522,185)

28,480,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินระหว่างกาลนี#

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

-8บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั0 น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ)นสุ ดวันที0 30 มิถุนายน 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
รายได้ดอกเบี#ยและเงินปั นผลรับ
รายได้อื-น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนอื-น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่ วมและ (ค่ าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและ
(ค่ าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

26

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที-เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที-เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที-ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั)นพืน) ฐาน
ส่ วนที-เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

922,974,329
112,419,016

1,542,116,198
101,531,359

922,940,022
-

1,539,342,973
-

371,902
21,678,518

465,413
33,474,382

750,011
18,872,966

1,300,048
27,163,629

1,057,443,765

1,677,587,352

942,562,999

1,567,806,650

584,591,248
69,470,324
213,819,720

994,353,139
70,136,703
348,250,936

584,742,029
213,819,720

990,638,544
348,196,796

188,796,896
5,950,083

225,756,572
-

167,767,626
5,950,083

205,331,798
-

1,062,628,271

1,638,497,350

972,279,458

1,544,167,138

(5,184,506)
7,391,325

39,090,002

(29,716,459)

23,639,512

6,588,680

5,802,617

5,132,250

(12,575,831)
222,084
(12,353,747)
6,998,180

32,501,322
26,920
32,528,242
(3,522,505)

(35,519,076)
(35,519,076)
6,966,226

18,507,262
18,507,262
(3,589,401)

(5,355,567)

29,005,737

(28,552,850)

14,917,861

(17,302,124)
11,946,557
(5,355,567)

21,313,437
7,692,300
29,005,737

(28,552,850)
(28,552,850)

14,917,861
14,917,861

(0.044)

0.054

(0.073)

0.038

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินระหว่างกาลนี#

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

-9บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั0 น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ)นสุ ดวันที0 30 มิถุนายน 2563
บาท
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน0 สํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที-เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที-เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที-ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

(5,355,567)

29,005,737

(28,552,850)

14,917,861

(5,355,567)

5,608
29,011,345

(28,552,850)

5,608
14,923,469

(17,302,124)

21,319,045

(28,552,850)

14,923,469

11,946,557
(5,355,567)

7,692,300
29,011,345

(28,552,850)

14,923,469

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินระหว่างกาลนี#

2563

2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 10 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ6นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

หมายเหตุ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
39,194,453
631,994
39,194,453
631,994
39,194,453
631,994

ยังไม่ได้จดั สรร
213,053,255
(16,222,455)
196,830,800
21,313,437
21,313,437
559,949
218,704,186

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวม
ส่วนเกินทุนจากการ
ส่วนเกินทุน
องค์ประกอบอืน
วัดมูลค่าเงินลงทุน
จากการตีราคา
ของส่วนของ
ในหลักทรัพย์เผือขาย
สิ นทรัพย์
ผูถ้ ือหุ้น
382,025,642
382,025,642
382,025,642
382,025,642
5,608
5,608
5,608
5,608
(559,949)
(559,949)
5,608
381,465,693
381,471,301

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ใหญ่
1,176,270,320
(16,222,455)
1,160,047,865
21,313,437
5,608
21,319,045
1,181,366,910

ส่วนรวม
ส่วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
89,373,976
(16,904,878)
72,469,098
7,692,300
7,692,300
80,161,398

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
1,265,644,296
(33,127,333)
1,232,516,963
29,005,737
5,608
29,011,345
1,261,528,308

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ก่ อนปรับปรุง
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกับรายได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - หลังปรับปรุง
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

391,944,418
391,944,418
391,944,418

149,420,558
149,420,558
149,420,558

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ก่ อนปรับปรุง
ผลกระทบเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาใช้ครั=งแรก
4
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

391,944,418

149,420,558

39,194,453

631,994

199,142,940

27

380,896,464

380,896,491

1,161,230,854

82,741,959

1,243,972,813

391,944,418
391,944,418

149,420,558
149,420,558

39,194,453
39,194,453

631,994
631,994

(2,265,245)
196,877,695
(17,302,124)
(17,302,124)
563,042
180,138,613

(27)
-

380,896,464
(563,042)
380,333,422

(27)
380,896,464
(563,042)
380,333,422

(2,265,272)
1,158,965,582
(17,302,124)
(17,302,124)
1,141,663,458

82,741,959
11,946,557
11,946,557
94,688,516

(2,265,272)
1,241,707,541
(5,355,567)
(5,355,567)
1,236,351,974

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี=

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 11 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ6นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563

ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

391,944,418
391,944,418

149,420,558
149,420,558

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร ส่ วนเกินทุนจากการ ส่ วนเกินทุน
รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
- สํารองตาม
วัดมูลค่าเงินลงทุน จากการตีราคา องค์ประกอบอืน
กฎหมาย
ในหลักทรัพย์เผือขาย สิ นทรัพย์ ของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
39,194,453
178,188,073
371,169,308
371,169,308
1,129,916,810
14,917,861
14,917,861
5,608
5,608
5,608
14,917,861
5,608
5,608
14,923,469
282,565
(282,565)
(282,565)
39,194,453
193,388,499
5,608
370,886,743
370,892,351
1,144,840,279

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ก่ อนปรับปรุ ง
ผลกระทบเนื องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาใช้ครั<งแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุ ง
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

391,944,418
-

149,420,558
-

39,194,453
-

170,864,714
(2,265,245)

27
(27)

370,599,495
-

370,599,522
(27)

1,122,023,665
(2,265,272)

391,944,418
391,944,418

149,420,558
149,420,558

39,194,453
39,194,453

168,599,469
(28,552,850)
(28,552,850)
284,126
140,330,745

-

370,599,495
(284,126)
370,315,369

370,599,495
(284,126)
370,315,369

1,119,758,393
(28,552,850)
(28,552,850)
1,091,205,543

หมายเหตุ

4
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- 12 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั$ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ)นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บาท
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว0 คราว
ผลขาดทุนอื0นที0ยงั ไม่เกิดขึ5นจริ ง
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผื0อหนี5 สงสัยจะสู ญและประมาณการรับคืนสิ นค้า
รายการปรับปรุ งจากการกระทบยอดบัญชี ลูกหนี5 (โอนกลับบัญชี )
ค่าใช้จ่ายจากสิ นค้าสู ญหาย
ค่าใช้จ่ายจากสํารองสิ นค้าสู ญหายเสื0 อมสภาพและเคลื0อนไหวช้า
(โอนกลับบัญชี )
ค่าใช้จ่ายจากการบริ จาคสิ นค้าและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายจากการบริ จาคทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายทําลายสิ นค้า
ขาดทุนจากการทําลายทรัพย์สิน
ค่าเสื0 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื0 อมราคาทรัพย์สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าเผื0อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (โอนกลับบัญชี )
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
ผลแตกต่างจากส่ วนลดค่าเช่าจ่าย
สิ ทธิ การเช่าที0ดินและอาคารตัดจ่าย
รายการปรับปรุ งบัญชี เจ้าหนี5 คา้ งนาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ต้นทุนบริ การในอดีตผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าตัดบัญชี
รายได้ดอกเบี5ยรับ
ดอกเบี5ยจ่าย
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(5,355,567)

29,005,737

(28,552,850)

14,917,861

(22,387)
5,338,683
(256)
(222,084)
11,846,939
2,102,679

(345,084)
(7,009)
(26,920)
8,564,179
(32,161)
3,735,557

(22,387)
5,338,683
(256)
11,644,844
2,102,679

(345,084)
(7,009)
8,816,976
(32,161)
3,735,557

24,545,391
124,904
265,919
41,081,664
46,363,928
18,547
1,896,796
289,536
15
41,176
89,201
3,975,053
(371,901)
7,391,325
(6,998,180)

(1,196,238)
4,301,092
104,314
7,946,484
2,286,599
45,061,344
(1,581,119)
359,365
5,150,342
38,398
3,484,296
10,753,924
(6,755,000)
(465,413)
6,588,680
3,522,505

24,378,180
124,904
265,919
31,804,968
45,572,849
1,896,796
(229,942)
15
41,176
89,201
3,549,801
(250,011)
5,802,617
(500,000)
(6,966,226)

(1,196,238)
4,301,092
104,314
7,946,484
2,286,599
36,828,216
(1,581,119)
(473,135)
5,008,885
38,398
3,261,041
9,674,086
(300,048)
5,132,250
(1,000,000)
3,589,401

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ0งของงบการเงินระหว่างกาลนี5

- 13 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั$ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ)นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บาท
งบการเงินรวม
2563
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี0ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี5 สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ0มขึ5น) ลดลง
ลูกหนี5 การค้าและลูกหนี5 หมุนเวียนอื0น
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื0น
ค่าลิขสิ ทธิA และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
เงินคํ5าประกันการเช่าและเงินมัดจํา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื0น
หนี5 สินดําเนิ นงานเพิ0มขึ5น (ลดลง)
เจ้าหนี5 การค้าและเจ้าหนี5 หมุนเวียนอื0น
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
หนี5 สินหมุนเวียนอื0น
หนี5 สินไม่หมุนเวียนอื0น
เงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
เงินสดรับภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายดอกเบี5ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว0 คราวลดลง
เงินสดจ่ายซื5 อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื0นที0มีภาระคํ5าประกันเพิ0มขึ5น
เงินสดจ่ายซื5 อที0ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายชําระหนี5 สินตามสัญญาเช่า

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

132,401,381

120,493,872

96,090,960

100,706,366

(114,045,728)
(20,380,073)
1,193,317
852,325
(1,031,869)
(549,264)
15,469

(130,407,246)
1,873,836
(4,505,291)
1,898,369
(1,411,024)
2,980,864
(82,153)

(110,334,415)
(19,967,746)
503,435
216,970
(1,031,869)
(549,264)
450,018

(132,662,931)
376,171
(4,370,516)
1,903,626
(1,411,024)
2,980,864
(108,410)

(14,777,932)
(19,668,115)
397,945
955,995
(34,636,549)
(7,508,590)
76,351
(7,417,155)
(800,960)
(50,286,903)

48,253,120
296,005
2,360,463
2,757,440
44,508,255
(6,129,507)
(6,608,589)
(1,227,759)
30,542,400

(7,692,712)
(600,252)
(250,003)
(43,164,878)
(7,508,590)
(5,828,447)
(785,986)
(57,287,901)

55,809,929
4,704,596
1,461,440
29,390,111
(6,129,507)
(5,152,159)
(1,210,502)
16,897,943

6,000,000
(42,800,000)
42,822,210
(9,703)
(15,379,323)
(43,546,753)

(540,100,000)
517,455,967
(9,650)
(15,257,911)
-

(42,800,000)
42,822,210
(9,703)
(2,709,825)
(42,107,385)

(540,100,000)
517,455,967
(9,650)
(3,149,396)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ0งของงบการเงินระหว่างกาลนี5

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
- 14 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั$ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ)นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน 2563
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(82,371)
(52,473)
520,385
641,121
250,011
300,403
(44,116,678)
(24,914,028)

เงินสดจ่ายซื5 อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เงินสดรับจากดอกเบี5ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

2563
(226,821)
534,021
91,000
371,901
(52,143,468)

2562
(52,473)
662,694
465,413
(36,835,960)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั5นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั5นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(23,032,754)
150,000,000
43,300,000
(24,752,000)
145,515,246

130,000,000
(100,000,000)
(30,204,000)
(204,000)

(23,032,754)
150,000,000
20,000,000
(15,102,000)
131,865,246

130,000,000
(100,000,000)
(30,204,000)
(204,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม$ ขึน) (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

43,084,875
111,493,330
154,578,205

(6,497,560)
139,466,326
132,968,766

30,460,667
48,092,145
78,552,812

(8,220,085)
85,531,195
77,311,110

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม$ เติม
รายการที0มิใช่เงินสด
รายการกําไรที0ยงั ไม่เกิดขึ5นจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื0อขาย
เจ้าหนี5 ซ5ื อสิ นทรัพย์เพิ0มขึ5น (ลดลง)
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หนี5 สินตามสัญญาเช่า

(275,420)
379,398,139
379,398,139

(7,009)
1,606,606
-

(1,586,218)
362,791,617
362,791,617

(7,009)
1,163,243
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ0งของงบการเงินระหว่างกาลนี5

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

- 15 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั น (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 30 มิถุนายน 2563

“สอบทานแล้ ว”

1. ข้ อมูลทัวไป
1.1 ภูมิลาํ เนาและสถานะทางกฎหมาย
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน$ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ$ งจัดตั-งและมีภูมิลาํ เนาอยู่
ในประเทศไทย บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื$อวันที$ 29 เมษายน 2536
บริ ษทั มีที$อยูต่ ามที$ได้จดทะเบียนไว้ดงั นีสํานักงานใหญ่ : ตั-งอยูเ่ ลขที$ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร
ศูนย์กระจายสิ นค้า : ตั-งอยู่เลขที$ 118 หมู่ 1 ตําบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 ลักษณะธุ รกิจและผูถ้ ือหุ น้
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยได้ประกอบธุ รกิจ ดังนี1. ธุ รกิ จร้ า นหนัง สื อ โดยเป็ นผูด้ าํ เนิ นงานร้ านซี เอ็ดบุ๊คเซ็ นเตอร์ และเครื อข่ าย ซึ$ ง ได้แก่
ร้านเครื อข่ายซี เอ็ดบุ๊คเซ็ นเตอร์ และศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยหลายแห่ งที$บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารเองทั-ง
ในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด
2. ธุ ร กิ จ รั บ จัด จํา หน่ า ยหนั ง สื อ โดยจัด จํา หน่ า ยให้ ก ั บ หนั ง สื อที$ บ ริ ษัท ผลิ ต เองและ
สํานักพิมพ์อื$น เพื$อจําหน่ายให้กบั ร้านหนังสื อทัว$ ไป รวมทั-งช่องทางการขายอื$นๆ
3. ธุ รกิจสํานักพิมพ์ โดยผลิตหนังสื อ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู ้
4. โรงเรี ยนเพลินพัฒนา เป็ นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ$ งเปิ ดสอนในระดับเตรี ยมอนุ บาลถึ ง
มัธยมศึกษาปี ที$ 6
5. บริ ษทั เบสแล็บ จํากัด ประกอบธุ รกิจให้คาํ ปรึ กษา การจัดหา จําหน่ายเกี$ยวกับซอฟต์แวร์
และให้คาํ ปรึ กษา จําหน่ายเกี$ยวกับฮาร์ ดแวร์
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี- ได้จดั ทําขึ-นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที$ 34 เรื$ อง การรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาล และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ$ งได้กาํ หนดเพื$อเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ$มเติมจากงบการเงินประจําปี ที$นาํ เสนอครั-งล่าสุ ด
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลเพิ$มเติมที$เป็ นปั จจุบนั เกี$ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื$อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที$นาํ เสนอซํ-าซ้อนกับข้อมูลที$ได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนี- ควรอ่านควบคู่
กับงบการเงินสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2562
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งบการเงิ นระหว่างกาลนี- ได้จดั ทําขึ-นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื$นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ น ระหว่า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที$ บ ริ ษ ัท ใช้ เ ป็ นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม
2.2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมได้จดั ทําขึ-นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนีชื$ อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เบสแล็บ จํากัด
บริ ษทั เพลินพัฒน์ จํากัด
และโรงเรี ยนเพลินพัฒนา

ลักษณะของธุรกิจ
ธุรกิจให้คาํ ปรึ กษา การจัดหา จําหน่ายเกี$ยวกับซอฟต์แวร์
และให้คาํ ปรึ กษา จําหน่ายเกี$ยวกับฮาร์ ดแวร์
โรงเรี ยนเอกชน

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
จัดตั-งขึ-น ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
ในประเทศ มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
ไทย
60.00
60.00
ไทย

48.97

48.97

2.2.2 งบการเงิ นระหว่า งกาลรวมนี- จดั ทําขึ- นโดยใช้หลัก เกณฑ์เดี ย วกับงบการเงิ นรวมสํา หรั บ ปี
สิ- นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลี$ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยใน
ระหว่างงวด
2.2.3 งบการเงิ นระหว่างกาลรวมจัดทําขึ-นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสําหรับรายการบัญชี ที$
เหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที$คล้ายคลึงกัน
2.2.4 รายการบัญชี ระหว่างกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที$มีสาระสําคัญได้ถูกตัดรายการออกจาก
งบการเงินระหว่างกาลรวมแล้ว
2.2.5 ส่ วนได้เสี ยที$ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที$ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
รวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$เริ$ มมีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ$ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิน
ที$ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที$เริ$ มในหรื อหลังวันที$ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข- ึ นเพื$อให้มีเนื- อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี$ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และ
การให้แนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่
ดังต่อไปนี-ที$มีการเปลี$ยนแปลงหลักการสําคัญซึ$ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี-
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื$ องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที$ 7 การเปิ ดเผยข้อมูลเครื$ องมือทางการเงิน
ฉบับที$ 9 เครื$ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที$ 32 การแสดงรายการเครื$ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที$ 16 การป้ องกันความเสี$ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที$ 19 การชําระหนี-สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี$ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเครื$ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกี$ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื$ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตที$ ค าดว่า จะเกิ ดขึ- น และหลัก การเกี$ ย วกับ การบัญชี ป้ องกันความเสี$ ย ง
รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื$ องมือทางการเงิ น และเมื$อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี-มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที$มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ม
เครื$ องมื อทางการเงิ น มาใช้โดยรั บรู ้ ผลกระทบสะสมโดยการปรั บปรุ งยอดยกมาของกําไรสะสม
(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ ป รั บ ย้อ นหลัง งบการเงิ น ปี ก่ อ นที$ แ สดงเปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั-งแรก ได้แสดงไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที$ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที$ 17 เรื$ อง สัญญาเช่า
และการตีความมาตรฐานบัญชี ที$เกี$ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี- ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้ รายการ
การวัด มู ล ค่ า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของสั ญ ญาเช่ า และกํา หนดให้ ผูเ้ ช่ า รั บ รู ้
สิ นทรัพย์และหนี- สินสําหรับสัญญาเช่ าทุกรายการที$มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนั-นมีมูลค่าตํ$า
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี$ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที$
17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสั ญญาเช่ าเป็ นสั ญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสั ญญาเช่ าเงิ นทุ นโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที$ 17
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ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที$
16 มาใช้โดยบริ ษทั รับรู ้ ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี- มาปฏิ บตั ิ
ใช้เป็ นครั-งแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที$แสดงเปรี ยบเทียบ ทั-งนี- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เลื อกปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี- กบั สัญญาเช่ าที$ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน โดยการรับรู ้หนี- สินตามสัญญาเช่า ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที$เหลื ออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี-ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ$มของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที$นาํ มาปฏิ บตั ิใช้ครั-งแรกและรับรู ้ สินทรัพย์สิทธิ การใช้เป็ นรายสัญญาในจํา นวน
เท่ากับหนี- สินตามสัญญาเช่ าปรับปรุ งด้วยจํานวนในการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที$จ่ายล่วงหน้าหรื อ
ค้างจ่ายซึ$ งเกี$ยวข้องกับสัญญาเช่ าที$รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที$นาํ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี-มาถือปฏิบตั ิ
ทั-ง นี- ผลกระทบของการเปลี$ ย นแปลงนโยบายการบัญชี แสดงอยู่ใ นหมายเหตุ ง บการเงิ น
ระหว่างกาลข้อ 4
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่ อนปรนชั วคราวสํ าหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชี เพือรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื=อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื$ อง มาตรการผ่อนปรนชั$วคราว
สําหรับทางเลือกเพิ$มเติมทางบัญชี เพื$อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื-อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื$อลดผลกระทบในบางเรื$ องจากการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื$อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีใน
ช่วงเวลาที$ยงั มีความไม่แน่นอนเกี$ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื$อวันที$ 22 เมษายน 2563
และมีผลบังคับใช้สําหรับการจัดทํางบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที$มีรอบระยะเวลารายงาน
สิ- นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที$ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลื อกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว$ คราวสําหรับทางเลื อกเพิ$มเติมทางบัญชี
ดังต่อไปนี- เลือกที$จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที$มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information)
มาใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที$คาดว่าจะเกิดขึ-น ในกรณี ที$ใช้วิธีการอย่างง่ายใน
การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที$คาดว่าจะเกิดขึ-น
- เลื อกที$ จะปฏิ บตั ิ ตามแนวทางในการเปลี$ ยนแปลงสัญญาเช่ า ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที$ 16 เรื$ อง สัญญาเช่า ในกรณี ที$กิจการในฐานะผูเ้ ช่า (ผูเ้ ช่า) ได้รับการลด
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผูใ้ ห้เช่า เนื$ องจากสถานการณ์ COVID-19 ผูเ้ ช่าสามารถเลือกที$จะ
ไม่ตอ้ งนําการลดค่าเช่า ดังกล่าวมาถือเป็ นการเปลี$ยนแปลงสัญญาเช่า โดยเมื$อกิจการเลือก
ตามทางเลือก ดังกล่าวแล้วกิจการต้องถือปฏิบตั ิกบั ทุกสัญญาที$ได้รับการลดค่าเช่า เมื$อผูเ้ ช่า
ได้รับการยืนยันการลดค่าเช่ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ทยอยปรับลดหนี- สินตามสัญญาเช่า
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ที$ ค รบกํา หนดแต่ ล ะงวดตามสั ดส่ วนที$ ไ ด้ส่ วนลดตลอดช่ วงเวลาที$ ไ ด้รับ การลดค่ า เช่ า
ตามที$คาํ นวณไว้เดิมตามจํานวนงวดที$ได้รับการลดค่าเช่านั-นพร้อมทั-งกลับรายการ ค่าเสื$ อม
ราคาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี-ยจากหนี- สินตามสัญญาเช่าที$ยงั คงรับรู ้ ในแต่ละ
งวดตามสัดส่ วนของค่าเช่าที$ลดลงและบันทึกผลต่างที$เกิดขึ-นในกําไรหรื อขาดทุน ให้ผเู ้ ช่า
ปรับลดมูลค่าหนี- สินตามสัญญาเช่ า โดยไม่ตอ้ งปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ สิ ทธิ การใช้และ
วัดมูลค่าหนี-สินตามสัญญาเช่าทั-งหมดใหม่
3. นโยบายการบัญชี ทสํี าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี- จดั ทําขึ- นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที$ ใ ช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี$ยนแปลงนโยบายการบัญชีที$กล่าวต่อไปนี3.1 สิ นทรัพย์และหนี-สินทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ มเครื$ องมื อทางการเงิ นนี- ใ ห้ข ้อกําหนดเกี$ ยวกับ นิ ย าม
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี- สินทางการเงิ นตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัด
รายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี$ ยง โดยผลกระทบจากการถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื$ องมือทางการเงิน มีดงั นี(1) การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นประเภทตราสารหนี- วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื$ น หรื อราคาทุ นตัดจําหน่ าย การจัดประเภทดังกล่า วจะ
ขึ-นอยูก่ บั โมเดลธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการจัดการสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั-น
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นประเภทตราสารทุ นวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น
หรื อผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื$น
หนี-สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
(2)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที$คาดว่าจะเกิ ดขึ-นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที$
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ าย โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุ การณ์ ที$มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต
เกิ ดขึ-นก่อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาการเปลี$ ยนแปลงในความเสี$ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์
ทางการเงินเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่าเผื$อผลขาดทุนด้านเครดิ ตและการคํานวณดอกเบี-ยที$
แท้จริ งที$แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนี-การค้าที$ไม่มีองค์ประกอบเกี$ยวกับ
การจัดหาเงิ นที$ มีนัยสํา คัญ ซึ$ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีก ารอย่า งง่ ายในการพิ จารณาค่ าเผื$ อ ผล
ขาดทุนที$คาดว่าจะเกิดขึ-นตลอดอายุ
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(3)

การบัญชีป้องกันความเสี$ ยง
บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที$ 9 ในเรื$ องการบัญชี ป้องกัน
ความเสี$ ยง ซึ$ งระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเสี$ ยงที$สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์ในการบริ หารความเสี$ ยงของบริ ษทั และต้องนําข้อมูลเชิ งคุ ณภาพและการคาดการณ์ ไปใน
อนาคตมาประเมินความมีประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันความเสี$ ยง
การป้ องกันความเสี$ ยงจากมูลค่ายุติธรรม
ในกรณี ที$ตราสารอนุพนั ธ์ถูกใช้ในการป้ องกันความเสี$ ยงต่อการเปลี$ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรั พย์ หนี- สิน หรื อข้อผูกมัดที$ ยงั ไม่มีการรั บรู ้ กําไรหรื อขาดทุ นจากการตี ราคาตามมูลค่า
ยุติธรรมหรื อองค์ประกอบที$เป็ นเงินตราต่างประเทศของเครื$ องมือทางการเงินที$ใช้ป้องกันความเสี$ ยง
ถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน รายการที$ได้รับการป้ องกันความเสี$ ยงตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเพื$อให้
สอดคล้องกับความเสี$ ยงที$มีการป้ องกัน กําไรหรื อขาดทุนที$เกิดขึ-นถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
3.2 สัญญาเช่า
ณ วันเริ$ มต้นสัญญา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่ าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า ถ้าสัญญานั-นเป็ นการให้
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที$ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ$งเพื$อการแลกเปลี$ยนกับสิ$ งตอบแทน
บริ ษ ัท ประเมิ นอายุ สั ญญาเช่ า ตามระยะเวลาที$ บ อกเลิ ก ไม่ ไ ด้ที$ ระบุ ใ นสั ญญาเช่ า หรื อตาม
ระยะเวลาที$เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที$มีผลอยู่ ณ วันที$นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั-ง
แรก (ณ วันที$ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที$จะใช้สิทธิ เลือกนั-นและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการยกเลิกสัญญาเช่ า
หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที$จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั-น
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้รับรู ้ ณ วันที$ สัญญาเช่ าเริ$ มมี ผล โดยแสดงมูลค่ าตามราคาทุ นหลัง หัก
ค่าเสื$ อมราคาสะสมและค่าเผื$อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี-สินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จํานวนเงิ นของหนี- สินตามสัญญาเช่ าจากการวัดมูลค่า
เริ$ มแรก ต้นทุนทางตรงที$เกิดขึ-น และการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใดๆที$จ่ายชําระ ณ วันที$สัญญาเช่าเริ$ ม
มีผลหรื อก่อนวันที$สัญญาเริ$ มมีผลหักสิ$ งจูงใจตามสัญญาเช่าที$ได้รับ
ค่าเสื$ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญาเช่ า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละประเภท
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ$ากว่า
สัญญาเช่าระยะสั-นและสัญญาเช่าซึ$ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ$า
สําหรับสัญญาเช่าที$มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที$สัญญาเช่ามีผล และไม่มี
สิ ทธิ การเลื อกซื- อ และสัญญาเช่ าซึ$ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ$า จํานวนเงิ นที$จ่ายชําระตามสัญญาเช่ า
ดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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4. ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ตามที$กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื$ องมือทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที$ 16 มาถื อ
ปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั
จากการเปลี$ ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื$ องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่ าว
ข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นีณ วันที$ 31
ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว$ คราว
ลูกหนี- การค้าและลูกหนี-หมุนเวียนอื$น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื$น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื$น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ ทธิการเช่าที$ดิน
สิ ทธิการเช่าอาคาร
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส= ิ นหมุนเวียน
หนี- สินตามสัญญาเช่าที$ถึงกําหนดชําระภายในหนึ$ งปี
รวมหนีส= ิ นหมุนเวียน
หนีส= ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี- สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี- สินตามสัญญาเช่า
หนี- สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื$น
รวมหนีส= ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส= ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื$นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
รวมส่ วนได้เสี ยที$ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส= ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บาท
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม ทางการเงินฉบับที$ 16
เครื$ องมือทางการเงิน

ณ วันที$ 1
มกราคม 2563

6,100,034
57,788,888
60,188,609
563,162,821

(6,100,034)
(2,220,199)
6,385,465
(1,934,768)

(1,493,322)
(1,493,322)

55,568,689
6,385,465
58,695,287
559,734,731

5,524,264
30,318,461
1,909,621,371
2,472,784,192

(1,934,768)

416,734,183
(5,524,264)
(30,318,461)
380,891,458
379,398,136

416,734,183
2,290,512,829
2,850,247,560

917,705,433

-

96,481,888
96,481,888

96,481,888
1,014,187,321

48,881,557
311,105,946
1,228,811,379

(566,327)
896,831
330,504
330,504

282,916,248
282,916,248
379,398,136

48,315,230
282,916,248
896,831
594,352,698
1,608,540,019

199,142,940
380,896,491
1,161,230,854
82,741,959
1,243,972,813
2,472,784,192

(2,265,245)
(27)
(2,265,272)
(2,265,272)
(1,934,768)

379,398,136

196,877,695
380,896,464
1,158,965,582
82,741,959
1,241,707,541
2,850,247,560
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ณ วันที$ 31
ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว$ คราว
100,034
ลูกหนี- การค้าและลูกหนี-หมุนเวียนอื$น
54,698,912
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื$น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
486,934,360
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ ทธิการเช่าอาคาร
30,318,461
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
1,676,205,869
รวมสิ นทรัพย์
2,163,140,229
หนีส= ิ นหมุนเวียน
หนี- สินตามสัญญาเช่าส่ วนที$ถึงกําหนดชําระภายในหนึ$ งปี
รวมหนีส= ิ นหมุนเวียน
832,755,921
หนีส= ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี- สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
44,813,003
หนี- สินตามสัญญาเช่า
หนี- สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื$น
รวมหนีส= ิ นไม่ หมุนเวียน
208,360,643
รวมหนีส= ิ น
1,041,116,564
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
170,864,714
องค์ประกอบอื$นของส่ วนของเจ้าของ
370,599,522
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
1,122,023,665
รวมหนีส= ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
2,163,140,229

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม ทางการเงินฉบับที$ 16
เครื$ องมือทางการเงิน
(100,034)
(2,220,199)
385,465
(1,934,768)
(1,934,768)

-

ณ วันที$ 1
มกราคม 2563

52,478,713
385,465
484,999,592

393,110,078
(30,318,461)
362,791,617
362,791,617

393,110,078
2,038,997,486
2,523,997,078

-

96,481,888
96,481,888

96,481,888
929,237,809

(566,327)
896,831
330,504
330,504

266,309,729
266,309,729
362,791,617

44,246,676
266,309,729
896,831
475,000,876
1,404,238,685

(2,265,245)
(27)
(2,265,272)
(1,934,768)

362,791,617

168,599,469
370,599,495
1,119,758,393
2,523,997,078

4.1 เครื$ องมือทางการเงิน
ผลกระทบที$มีต่อกําไรสะสม ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนีกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
การเพิ$มขึ-นจากค่าเผื$อผลขาดทุนลูกหนี-การค้าและลูกหนี- หมุนเวียนอื$น
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื$อขาย
การบัญชี ป้องกันความเสี$ ยงและสัญญาอนุพนั ธ์
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีที$เกี$ยวข้อง
การปรับปรุ งกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื$ องมือทางการเงิน มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที$ 1 มกราคม 2563
กําไรสะสมยังไม่จดั สรร ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุ ง)

งบการเงินรวม
199,142,940
(2,220,199)
27
(611,400)
566,327

บาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
170,864,714
(2,220,199)
27
(611,400)
566,327

(2,265,245)
196,877,695

(2,265,245)
168,599,469
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การบัญชีป้องกันความเสี$ ยง
สัญญาอนุพนั ธ์และกิจกรรมป้ องกันความเสี$ ยง บริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ดงั ต่อไปนี-

บาท
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที$ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สัญญาซื- อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- การป้ องกันความเสี$ ยงในมูลค่ายุติธรรม
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียนสั ญญาอนุพนั ธ์
หนีส= ิ นไม่ หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี$ยนอัตราดอกเบี-ย
- การป้ องกันความเสี$ ยงในมูลค่ายุติธรรม
รวมหนีส= ิ นไม่ หมุนเวียนสั ญญาอนุพนั ธ์

285,431
285,431
896,831
896,831

4.2 สัญญาเช่า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที$ 16 มาถือปฏิบตั ิครั-งแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รั บรู ้ หนี- สินตามสั ญญาเช่ าสํา หรั บสั ญญาเช่ าที$ เคยจัดประเภทเป็ นสั ญญาเช่ า ดํา เนิ นงานด้วยมู ล ค่ า
ปั จจุ บ นั ของเงิ นจ่ า ยชําระตามสัญญาเช่ าที$ เหลื ออยู่โดยคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี- ยเงิ นกู้ยืม ส่ วนเพิ$ม
ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญาเช่าที$เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี- สินตามสัญญาเช่ าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิ มก่อน
วันที$นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที$ 16 มาถือปฏิบตั ิครั-งแรก
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานที$เปิ ดเผย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
บวก สิ ทธิ ที$จะซื- อหรื อขยายระยะเวลาที$ค่อนข้างแน่ที$จะมีการใช้สิทธิ
หัก สัญญาพิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หัก ดอกเบี-ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี- สินตามสัญญาเช่าเพิ$มขึ-นจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที$ 16
มาถือปฏิบตั ิ
หนี- สินตามสัญญาเช่า ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
หนี- สินตามสัญญาเช่า ณ วันที$ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี- สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี- สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
208,633,794
342,282,388
(121,571,929)
(1,493,322)
427,850,931
(48,452,795)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
179,544,599
341,869,850
(121,571,929)
399,842,520
(37,050,903)

379,398,136
379,398,136

362,791,617
362,791,617

96,481,888
282,916,248
379,398,136

96,481,888
266,309,729
362,791,617
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บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 1 มกราคม 2563
ที$ดิน
สิ ทธิการเช่าที$ดิน
สิ ทธิการเช่าอาคาร
พื-นที$เช่าสํานักงานใหญ่
พื-นที$เช่าร้านสาขา
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

18,099,841
5,524,264
30,318,461
48,987,603
306,578,662
7,225,352
416,734,183

30,318,461
48,987,603
306,578,662
7,225,352
393,110,078

5. รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษ ทั มี รายการธุ รกิ จที$ สํา คัญกับบุ ค คลและกิ จการที$ เกี$ ย วข้องกันซึ$ ง มี ความเกี$ ย วข้องกันทั-งโดย
ทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ ้นสามัญและ/หรื อเป็ นกรรมการชุดเดียวกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื$อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที$ตกลงกันระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบุคคลหรื อกิจการที$เกี$ยวข้องกัน
ซึ$ งเป็ นไปตามธุ รกิจ
บริ ษทั ที$เกี$ยวข้องกันมีดงั ต่อไปนีชื$อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั เพลินพัฒน์ จํากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ น้ ทางตรง
และโรงเรี ยนเพลินพัฒนา
บริ ษทั เบสแล็บ จํากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ น้ ทางตรง
บริ ษทั เอ็ม แอนด์ อี จํากัด
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุ น้ ทางตรง
บริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที$สําคัญกับบุคคลและกิ จการที$เกี$ ยวข้องกัน สําหรับงวดสามเดื อนและหกเดื อน
สิ- นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 โดยสามารถสรุ ปดังนีบาท

นโยบายการกําหนดราคา
รายการในงบกําไรขาดทุน
บริษัทย่ อย
ขายสิ นค้า
ดอกเบี-ยรับ
ค่าบริ การรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
เงินปันผลรับ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

ราคาตลาด
ร้อยละ MOR ต่อปี
ตามสัญญาที$ตกลงร่ วมกัน

-

-

250,925
1,168

52,474
32,311
15,000

ตามที$ประกาศจ่าย

-

-

500,000

1,000,000
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นโยบายการกําหนดราคา
บริษัททีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื-อสิ นค้า
ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่ อย
ค่าเช่าที$ดิน
สิ ทธิการเช่าที$ดินตัดจ่าย
ดอกเบี-ยจ่าย

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

ตามสัญญาที$ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด

14,019
175,855

2,943,192
252,906

ตามสัญญาที$ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที$ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี

277,993
71,119
16,421

278,374
71,119
14,959

14,019
175,855
-

2,943,192
252,906
-

บาท

นโยบายการกําหนดราคา
รายการในงบกําไรขาดทุน
บริษัทย่ อย
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การจ่าย
ดอกเบี-ยรับ
ค่าบริ การรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
เงินปันผลรับ
บริษัททีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื-อสิ นค้า
ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่ อย
ค่าเช่าที$ดิน
สิ ทธิการเช่าที$ดินตัดจ่าย
ดอกเบี-ยจ่าย

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

ราคาตลาด
ตามสัญญาที$ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ MOR ต่อปี
ตามสัญญาที$ตกลงร่ วมกัน

-

-

302,046
2,336

118,198
117,196
64,267
71,075

ตามที$ประกาศจ่าย

-

-

500,000

1,000,000

28,037
300,670

2,976,837
623,044

ตามสัญญาที$ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด

28,037
300,670

2,976,837
623,044

ตามสัญญาที$ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที$ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี

553,308
142,258
29,863

553,689
141,457
29,753

-

-
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ณ วันที$ 30 มิ ถุนายน 2563 และวันที$ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มี ยอดคงเหลื อที$ มีสาระสําคัญกับบุ คคล
และกิจการที$เกี$ยวข้องกัน ดังต่อไปนีบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทย่ อย
ลูกหนี-การค้าและลูกหนี-หมุนเวียนอื$น
บริษัททีเกียวข้ องกัน
ลูกหนี-การค้าและลูกหนี-หมุนเวียนอื$น
เจ้าหนี-การค้า
ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่ อย
สิ ทธิการเช่าที$ดินตัดจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562

-

379,657
1,020,692

1,495,068
1,137,794

5,382,026
1,300,000

5,524,264
1,000,000

250,900

14,925

379,657
1,020,692

1,495,068
1,137,794

-

-

เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั-น กําหนดชําระคืนไม่เกิน 1 ปี เพื$อใช้เป็ นเงินทุนในการ
พัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ข องบริ ษ ทั ย่อย คิ ดดอกเบี- ยในอัตราร้ อยละ MOR ต่อปี ของอัตราดอกเบี- ยสิ นเชื$ อ ของ
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ$ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ- นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนีบาท

ผลประโยชน์ระยะสั-น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562
4,758,259
5,774,293
164,423
139,292
4,922,682
5,913,585

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562
3,343,773
4,567,446
138,170
97,759
3,481,943
4,665,205
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั-น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562
10,384,196
11,519,203
328,846
278,585
10,713,042
11,797,788

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562
8,348,393
9,516,644
276,340
195,518
8,624,733
9,712,162

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
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บัญชีน- ีประกอบด้วย
บาท

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
10,162,060
16,302,807
3,339,969
5,017,520
141,076,176
90,173,003
154,578,205
111,493,330

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
9,947,921
16,132,211
2,894,348
4,876,810
65,710,543
27,083,124
78,552,812
48,092,145

7. ลูกหนีก= ารค้ าและลูกหนีห= มุนเวียนอืน
บัญชีน- ีประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
ลูกหนี-การค้า - บริ ษทั ที$เกี$ยวข้องกัน
แยกตามอายุหนี-ที$คา้ งชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวม
ลูกหนี-การค้า - บริ ษทั อื$น
แยกตามอายุหนี-ที$คา้ งชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
0 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ$ หนี-สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ$ การรับคืนสิ นค้า
รวม
รวมลูกหนี-การค้า
ลูกหนี-อื$น
เงินทดรองจ่าย
อื$น ๆ
รวมลูกหนี-อื$น
รวมลูกหนี-การค้าและลูกหนี-หมุนเวียนอื$น - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562

630,556
630,556

1,495,068
1,495,068

630,556
630,556

1,509,993
1,509,993

105,583,385
57,582,786
5,921,843
4,066,909
173,154,923
(7,290,444)
(13,466,645)
152,397,834
153,028,390

35,893,833
18,451,668
3,754,317
3,462,611
61,562,429
(6,149,513)
(2,760,638)
52,652,278
54,147,346

105,514,081
52,532,445
4,940,748
2,578,944
165,566,218
(5,344,262)
(13,466,645)
146,755,311
147,385,867

35,893,833
16,505,498
2,802,632
2,170,816
57,372,779
(4,405,426)
(2,760,638)
50,206,715
51,716,708

517,558
4,236,455
4,754,013
157,782,403

535,952
3,105,590
3,641,542
57,788,888

510,558
3,271,859
3,782,417
151,168,284

508,965
2,473,239
2,982,204
54,698,912

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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รายการเปลี$ยนแปลงของบัญชี ค่าเผื$อหนี- สงสัยจะสู ญและค่าเผื$อการรับคืนสิ นค้าสําหรับงวดหกเดื อน
สิ- นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นีบาท

ยอดยกมาต้นงวด
บวก ตั-งค่าเผือ$ หนี-สงสัยจะสู ญและค่าเผือ$ การ
รับคืนสิ นค้าระหว่างงวด
หัก โอนกลับบัญชีค่าเผือ$ หนี-สงสัยจะสู ญ
และค่าเผือ$ การรับคืนสิ นค้าระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ค่าเผือ$ หนีค่าเผือ$ การรับ
สงสัยจะสู ญ
คืนสิ นค้า
6,149,513
2,760,638

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ$ หนีค่าเผือ$ การ
สงสัยจะสู ญ
รับคืนสิ นค้า
4,405,426
2,760,638

1,140,931

10,706,007

938,836

10,706,007

7,290,444

13,466,645

5,344,262

13,466,645

8. สิ นค้ าคงเหลือ
บัญชีน- ีประกอบด้วย
บาท

วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
รวม
หัก ค่าเผือ$ สิ นค้าสู ญหาย
ค่าเผือ$ สิ นค้าเสื$ อมสภาพและเคลื$อนไหวช้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
994,528
1,073,796
994,528
1,073,796
7,200,030
7,195,136
7,200,030
7,043,776
505,937,691
487,878,038
504,306,988
486,643,812
514,132,249
496,146,970
512,501,546
494,761,384
(3,034,178)
(2,766,575)
(3,034,178)
(2,766,575)
(189,899,012) (165,788,435) (189,799,427) (165,688,850)
321,199,059
327,591,960
319,667,941
326,305,959

รายการเปลี$ยนแปลงของบัญชีค่าเผือ$ สิ นค้าสู ญหายและสิ นค้าเสื$ อมสภาพและเคลื$อนไหวสรุ ปได้ดงั นีบาท

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ$มขึ-น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
168,555,010
191,017,875
25,559,380
8,791,589
(1,181,200) (31,254,454)
192,933,190
168,555,010

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
168,455,425
190,911,454
25,559,380
8,791,590
(1,181,200) (31,247,619)
192,833,605
168,455,425

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
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บัญชีน- ีประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผือ$ ขาย
หน่วยลงทุน - ราคาทุน
บวก กําไรที$ยงั ไม่เกิดขึ-นจากการเปลี$ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผือ$ ขาย
- แสดงตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากประจํา อายุ 7 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562

100,000

100,000

100,000

100,000

467

34

467

34

100,467
100,467

100,034
6,000,000
6,100,034

100,467
100,467

100,034
100,034

10. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน
บัญชีน- ีประกอบด้วย
บาท

วัสดุสิ-นเปลือง
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
อื$นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
17,675,749
18,616,162
12,863,285
14,056,602
23,502,657
23,502,481
5,325,707
4,013,364
59,367,398
60,188,609

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
17,552,036
17,895,191
11,945,216
12,448,651
23,499,013
23,499,013
5,306,626
3,894,455
58,302,891
57,737,310

11. เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอืนทีมีภาระคํา= ประกัน
บัญชีน- ีประกอบด้วย

เงินฝากประจํา 12 เดือน
พันธบัตรออมทรัพย์อายุ 7 ปี
รวม

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563
ธันวาคม 2562
8,000,000
8,000,000
4,942,367
4,932,664
12,942,367
12,932,664

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563 และวันที$ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี-ย
ร้อยละ 1.85 และร้อยละ 1.85 ต่อปี ตามลําดับ และเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์อายุ 7 ปี มูลค่าตามหน้า
ตัวr จํานวน 5.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี-ยร้ อยละ 3.625 ต่อปี ได้นาํ ไปคํ-าประกันการใช้ไฟฟ้ า การเช่ าพื-นที$
และตัวแทนจําหน่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 29.2)
12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

ชื$อบริ ษทั
บริ ษทั เอ็ม แอนด์ อี จํากัด
รวม

วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุน ณ วันที$ 30 ณ วันที$ 31
สัดส่ วน มิถุนายน ธันวาคม
ลักษณะธุรกิจ
(ร้อยละ)
2563
2562
สํานักพิมพ์ผผู ้ ลิตวารสาร
25
24,667,783 24,945,699
เทคนิคและคู่มือวิศวกร
24,667,783 24,945,699

บาท
งบการเงินรวม
ค่าเผื$อการด้อยค่าของเงิ นลงทุน
ณ วันที$ 30 ณ วันที$ 31
มิถุนายน
ธันวาคม
2563
2562
(580,000)
(580,000)
(580,000)
(580,000)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีส่วนได้เสี ย - สุ ทธิ
วิธีราคาทุน
ณ วันที$ 30 ณ วันที$ 31 ณ วันที$ 30 ณ วันที$ 31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
24,087,783 24,365,699
100,000
100,000
24,087,783 24,365,699
100,000
100,000

บาท

ชื$อบริ ษทั
บริ ษทั เอ็ม แอนด์ อี จํากัด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผล
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ-นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน สิ-นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน สิ-นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน สิ-นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
222,084
26,920
222,084
26,920
500,000 1,000,000
500,000 1,000,000

สําหรับปี 2563
ตามรายงานการประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นครั-งที$ 1/2563 เมื$อวันที$ 29 เมษายน 2563 ของบริ ษทั เอ็ม แอนด์ อี
จํากัด ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสิ- นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2546ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ในอัตราหุ ้นละ 500.00 บาท จํานวน 4,000 หุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวนเงิน 2.00 ล้านบาท จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ ในวันที$ 21 กรกฎาคม 2563
สําหรับปี 2562
ตามรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั-งที$ 1/2562 เมื$อวันที$ 29 เมษายน 2562 ของบริ ษทั เอ็ม แอนด์ อี
จํากัด ที$ประชุ มมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสิ- นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2545-2546 ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1,000.00 บาท จํานวน 4,000 หุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวนเงิน 4.00 ล้านบาท
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที$ 10 กรกฎาคม 2562
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที$แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนีชื$อบริ ษทั

บริ ษทั เบสแล็บ จํากัด
บริ ษทั เพลินพัฒน์ จํากัด
รวม

ทุนที$ออกและเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
(พันบาท)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
250
250
60.00
60.00
150,000
150,000
151,850
151,850
48.97
48.97 83,000,000
83,000,000
83,150,000
83,150,000

บาท
ค่าเผื$อการด้อยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชีวิธีราคาทุน - สุทธิ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
(13,667,909)
(13,667,909)

(13,667,909)
(13,667,909)

150,000
69,332,091
69,482,091

150,000
69,332,091
69,482,091
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เมื$อวันที$ 9 มีนาคม 2563 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั เพลินพัฒน์ จํากัด ซึ$ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั มีมติให้เปลี$ ยนผูด้ าํ เนิ นกิ จการโรงเรี ยนจาก บริ ษทั เพลิ นพัฒน์ จํากัด เป็ นนิ ติบุคคลโรงเรี ยน
ตาม พรบ.โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 24 เมื$ อ ได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้จ ัด ตั-ง โรงเรี ย นในระบบแล้ว
ให้โรงเรี ยนในระบบเป็ นนิ ติบุคคลนับตั-งแต่วนั ที$ได้รับใบอนุญาต และผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูแ้ ทนของนิ ติ
บุคคล ซึ$ งเป็ นเหตุให้ตอ้ งแยกโรงเรี ยนเพลิ นพัฒนาออกจาก บริ ษทั เพลิ นพัฒน์ จํากัด เพื$อให้บริ หารงาน
เป็ นไปตาม พรบ.2550
14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี$ยนแปลงของบัญชี ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดหกเดือนสิ- นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน
2563 สรุ ปได้ดงั นีบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
ซื- อสิ นทรัพย์เพิ$มระหว่างงวด
ขายสิ นทรัพย์ระหว่างงวด
สิ นทรัพย์ที$เลิกใช้และตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื$ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื$ อมราคาสะสม - สิ นทรัพย์ที$ขาย
ค่าเสื$ อมราคาสะสม - สิ นทรัพย์ที$เลิกใช้และตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื$อการด้อยค่าเพิ$มขึ-นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563

2,810,661,958
18,556,190
(15,848,202)
(9,031,454)
2,804,338,492

2,325,715,736
4,296,043
(15,558,283)
(7,800,518)
2,306,652,978

1,088,341,696
40,713,415
(15,523,966)
(7,986,365)
1,105,544,780

876,086,376
31,439,174
(15,271,024)
(7,534,599)
884,719,927

914,991
1,896,796
2,811,787

914,991
1,896,796
2,811,787

1,721,405,271
1,695,981,925

1,448,714,369
1,419,121,264

บริ ษทั ได้จดจํานองที$ดินพร้อมสิ$ งปลูกสร้าง ซึ$ งเป็ นที$ต- งั ของศูนย์กระจายสิ นค้า เพื$อคํ-าประกันวงเงิน
สิ นเชื$อที$ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ (หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 17 และ 21)
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15. สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี$ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิ ในการใช้สําหรับงวดหกเดือนสิ- นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน
2563 สรุ ปได้ดงั นีบาท
งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที$ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที$ 16 มาถือปฏิบตั ิครั-งแรก
เพิ$มขึ-นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ค่าเสื$ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563

35,842,725

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
30,318,461

380,891,458
(362,265)
(52,777,167)
363,594,751

362,791,617
(51,986,088)
341,123,990

16. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี$ ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ$ งประกอบด้วยค่าลิ ขสิ ทธิs การใช้ซอฟต์แวร์ สําหรั บ
งวดหกเดือนสิ- นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นีบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
2,943,182
2,814,524
เพิ$มขึ-นระหว่างงวด
226,821
82,371
ลดลงระหว่างงวด
(289,365)
(289,365)
ค่าตัดจําหน่ายเพิ$มขึ-นสําหรับงวด
(368,249)
(368,978)
ค่าตัดจําหน่ายลดลงระหว่างงวด
289,350
289,350
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563
2,801,739
2,527,902
17. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั= นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที$ 30 มิ ถุนายน 2563 และวันที$ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มี เงิ นกู้ยืมระยะสั-นจํานวนเงิ น 190.00
ล้านบาท และ 40.00 ล้านบาท ตามลําดับ ในรู ปแบบของตัวr สัญญาใช้เงิ นวงเงิ น 250.00 ล้านบาท อายุไม่เกิ น 3
เดือน อัตราดอกเบี-ยร้อยละ 3 ต่อปี และ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจํานวน
23.03 ล้านบาท อัตราดอกเบี-ยร้อยละ MOR ต่อปี คํ-าประกันโดยการจดจํานองที$ดินพร้อมสิ$ งปลูกสร้าง (หมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 14)
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บัญชีน- ีประกอบด้วย
บาท

เจ้าหนี-การค้า - บริ ษทั ที$เกี$ยวข้องกัน
เจ้าหนี-การค้า - บริ ษทั อื$น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี-ค่าซื-อทรัพย์สิน
ตัวr เงินจ่าย
เจ้าหนี-อื$น
รวม

19. รายได้ รับล่ วงหน้ ารอตัดบัญชี
บัญชีน- ีประกอบด้วย

รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
หัก ส่ วนที$รอรับรู ้เป็ นรายได้ภายในหนึ$งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
1,271,617
1,137,794
562,695,988
594,559,079
64,379,419
66,101,878
5,093,346
2,196,330
196,643
3,077,511
37,024,267
15,391,307
670,661,280
682,463,899

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
1,020,692
1,137,794
562,732,532
593,935,758
59,506,245
54,567,349
3,012,569
1,426,351
196,643
3,077,511
37,024,266
15,391,307
663,492,947
669,536,070

บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563
ธันวาคม 2562
81,294,025
100,962,140
(65,346,370)
(59,377,559)
15,947,655
41,584,581

รายได้รับล่ วงหน้ารอตัดบัญชี มี รายการเคลื$ อนไหวสําหรั บ งวดหกเดื อนสิ- นสุ ดวันที$ 30 มิ ถุนายน
2563 สรุ ปได้ดงั นี-

ยอดยกมา ณ วันที$ 1 มกราคม 2562
บวก เพิ$มขึ-นระหว่างปี
หัก รับรู ้เป็ นรายได้ระหว่างปี
หัก คืนเงินเนื$องจากนักเรี ยนลาออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
บวก เพิ$มขึ-นระหว่างงวด
หัก รับรู ้เป็ นรายได้ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่าบํารุ ง
แรกเข้า
การศึกษา
39,178,333
60,495,413
14,726,000
186,970,301
(7,816,375)
(190,562,518)
(187,000)
(1,842,014)
45,900,958
55,061,182
4,180,000
88,570,901
(9,908,883)
(102,510,133)
40,172,075
41,121,950

รวม
99,673,746
201,696,301
(198,378,893)
(2,029,014)
100,962,140
92,750,901
(112,419,016)
81,294,025
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บัญชีน- ีประกอบด้วย

เจ้าหนี-ค่าคูปองและบัตรเติมเงิน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที$จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าค่าหนังสื อ
อื$นๆ
รวม

บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
19,816,519
19,849,706
19,816,519
19,849,706
815,893
1,592,519
597,071
1,425,793
4,136,412
3,175,014
3,380,574
2,174,517
3,182,341
5,418,593
3,182,341
5,418,593
5,466,225
2,983,615
3,539,069
2,247,217
33,417,390
33,019,447
30,515,574
31,115,826

21. เงินกู้ยมื ระยะยาว
บัญชีน- ีประกอบด้วย

วงเงินกู้
1
2
3
4

อัตราดอกเบี-ย
(ร้อยละ)
THBFD
3M+3.85*

การชําระคืน
ชําระคืนเป็ นงวดทุก 1 เดือน
เริ$ มตั-งแต่ 31 กรกฎาคม 2557
ครบกําหนดวันที$ 30 กันยายน 2564
MLR-1.5
ชําระคืนเป็ นงวดทุก 1 เดือน
เริ$ มตั-งแต่ 30 พฤศจิกายน 2557
ครบกําหนดวันที$ 31 ธันวาคม 2566
6.00 - 7.50 ** ชําระคืนเมื$อครบกําหนดตามสัญญา
2.00
ชําระคืนปี ที$ 3
เริ$ ม 14 เมษายน 2565

รวม
หัก ส่ วนที$ถึงกําหนดชําระภายในหนึ$ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน
ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน
ธันวาคม
2563
2562

44,380,000

53,320,000

44,380,000

53,320,000

88,710,000
70,100,000

94,872,000
56,450,000

88,710,000
-

94,872,000
-

20,000,000
223,190,000
(106,608,000)
116,582,000

204,642,000
(70,658,000)
133,984,000

20,000,000
153,090,000
(60,408,000)
92,682,000

148,192,000
(60,408,000)
87,784,000

* อัตราดอกเบี-ยจ่ายตามสัญญาแลกเปลี$ยนอัตราดอกเบี-ยเงินกู้
** เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั ย่อยที$ไม่มีหลักทรัพย์ค- าํ ประกัน

เงินกูย้ ืมระยะยาวคํ-าประกันโดยที$ดินพร้อมสิ$ งปลูกสร้าง ซึ$ งเป็ นที$ต- งั ของศูนย์กระจายสิ นค้าเพื$อเป็ น
หลักประกันหนี- (หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 30.3)
ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงื$ อนไขทางการเงิ นบางประการตามที$ระบุใน
สัญญา เช่ น การดํารงอัตราส่ วนภาระหนี- ที$มีดอกเบี-ยต่อส่ วนของทุน และอัตราส่ วนความสามารถในการ
ชําระหนี- เป็ นต้น
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และบริ ษ ัท ได้ท าํ สั ญ ญาแลกเปลี$ ย นอัต ราดอกเบี- ย ของวงเงิ น กู้ล ํา ดับ ที$ 1 กับ ธนาคารผูใ้ ห้ กู้เ พื$ อ
แลกเปลี$ ย นอัต ราดอกเบี- ย ตามที$ ก ํา หนดในสั ญ ญาเงิ น กู้เ ป็ นอัต ราดอกเบี- ย ลอยตัว บวกอัต ราที$ ก าํ หนด
(หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 29.3)
22. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาวพนักงาน
บัญชีน- ีประกอบด้วย
บาท

สํารองเงินชดเชยพนักงานเมื$อออกจากงาน
สํารองเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
58,246,636
60,467,986
23,670,666
24,982,853
81,917,302
85,450,839

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
49,384,776
52,031,378
23,670,666
24,982,853
73,055,442
77,014,231

รายการเปลี$ยนแปลงของบัญชีภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดงั นีบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
85,450,839
61,119,627

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันต้นงวด
ส่ วนที$รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
3,175,018
ต้นทุนดอกเบี-ย
800,035
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - ผลประโยชน์ระยะยาวอื$น
ส่ วนที$รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื$น:
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที$เกิดจากการปรับปรุ งมูลค่าตามประสบการณ์จริ ง
ส่ วนที$เกิดจากการเปลี$ยนแปลงสมมติฐานทางด้านการเงิน
ผลประโยชน์ที$จ่ายในระหว่างงวด
(7,508,590)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วันปลายงวด
81,917,302

10,753,924
5,271,998
1,882,196
2,666,923

4,392,762
6,452,138
(7,088,729)
85,450,839

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563
ธันวาคม 2562
77,014,231
54,279,902
2,973,276
576,525
-

(7,508,590)
73,055,442

9,674,086
4,817,198
1,688,489
2,666,923

4,392,762
6,452,138
(6,957,267)
77,014,231

ในปี 2562 บริ ษทั ได้ใช้ผูเ้ ชี$ ยวชาญอิสระในการประเมินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานจากการเปลี$ยนแปลง มีผลทําให้เกิดขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
เป็ นจํานวน 10.81 ล้านบาท (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้) บริ ษทั รับรู ้ผลกําไรดังกล่าวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื$น

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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- 36 23. สิ นทรัพย์ และหนีส= ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี-สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี- สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนี- สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563
ธันวาคม 2562
57,728,986
50,238,773
(98,935,606)
(99,120,330)
(41,206,620)
(48,881,557)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563
ธันวาคม 2562
57,612,986
50,122,773
(94,893,436)
(94,935,776)
(37,280,450)
(44,813,003)

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี- สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนียอดตามบัญชี
ณ วันที$ 31
ธันวาคม 2562

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่ม
เครื$ องมือทางการเงิน

บาท
งบการเงินรวม
ยอดตามบัญชี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด
ณ วันที$ 1
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
มกราคม 2563
เบ็ดเสร็จอื$น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที$ 30
มิถุนายน 2563

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ขาดทุนที$ยงั ไม่เกิดขึ-นจากการทําสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าเผื$อหนี-สงสัยจะสูญและค่าเผื$อหนี-การคืนสิ นค้า
ค่าเผื$อสิ นค้าเสื$ อมสภาพและเคลื$อนไหวช้า
ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผื$อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1,433,215
33,103,713
182,999
116,000
15,402,846
50,238,773

122,280
444,040
566,320

122,280
1,877,255
33,103,713
182,999
116,000
15,402,846
50,805,093

1,067,736
1,884,928
4,383,629
379,358
(791,758)
6,923,893

-

1,190,016
3,762,183
37,487,342
562,357
116,000
14,611,088
57,728,986

หนี-สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
กําไรที$ยงั ไม่เกิดขึ-นจากการเปลี$ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม

7
99,120,323
99,120,330

(7)
-

99,120,323
99,120,323

58
(102,984)
28,639
(74,287)

(110,430)
(110,430)

58
98,906,909
28,639
98,935,606

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดตามบัญชี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด
ณ วันที$ 1
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
มกราคม 2563
เบ็ดเสร็จอื$น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที$ 30
มิถุนายน 2563

(7)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที$ 31
ธันวาคม 2562

ผลกระทบ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่ม
เครื$ องมือทางการเงิน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ขาดทุนที$ยงั ไม่เกิดขึ-นจากการทําสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าเผื$อหนี-สงสัยจะสูญและค่าเผื$อหนี-การคืนสิ นค้า
ค่าเผื$อสิ นค้าเสื$ อมสภาพและเคลื$อนไหวช้า
ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์ถาวร
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1,433,215
33,103,713
182,999
15,402,846
50,122,773

122,280
444,040
566,320

122,280
1,877,255
33,103,713
182,999
15,402,846
50,689,093

1,067,736
1,884,928
4,383,629
379,358
(791,758)
6,923,893

-

1,190,016
3,762,183
37,487,342
562,357
14,611,088
57,612,986

หนี-สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
กําไรที$ยงั ไม่เกิดขึ-นจากการเปลี$ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม

7
94,935,769
94,935,776

(7)
-

94,935,769
94,935,769

58
(71,030)
28,639
(42,333)

-

58
94,864,739
28,639
94,893,436

(7)
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24. หนีส= ิ นตามสั ญญาเช่ า
มูลค่าตามบัญชี ของหนี- สินตามสัญญาเช่ าและการเคลื$ อนไหวสําหรั บงวดหกเดื อนสิ- นสุ ดวันที$ 30
มิถุนายน 2563 แสดงได้ดงั นีบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที$ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที$ 1 มกราคม 2563
เพิ$มขึ-น
เพิ$มขึ-นจากดอกเบี-ย
เงินจ่ายชําระค่าเช่าตามสัญญา
ลดลงจากการลดค่าเช่า
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563
หัก ส่วนที$ถึงกําหนดชําระในหนึ$งปี
หนี-สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที$ถึงกําหนดชําระในหนึ$งปี

379,398,136
379,398,136
1,479,411
(43,532,842)
(6,372,063)
(252,717)
330,719,925
(96,066,637)
234,653,288

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
362,791,617
362,791,617
1,425,457
(43,532,842)
(6,372,063)
314,312,169
(95,388,359)
218,923,810

รายละเอี ยดจํา นวนเงิ นที$ ต้องจ่ า ยชําระ ณ วันที$ 30 มิ ถุ นายน 2563 และวันที$ 1 มกราคม 2563 (หลัง
ปรับปรุ ง) มีดงั นีบาท
งบการเงินรวม

ถึงกําหนดการจ่ายชําระภายในหนึ$งปี
ถึงกําหนดจ่ายชําระหลังจากหนึ$งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563
เงินต้น
ดอกเบี-ยจ่าย
ยอดชําระ
96,066,637
4,975,347
101,041,984
234,653,288
41,743,131
276,396,419
330,719,925
46,718,478
377,438,403

ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุ ง)
เงินต้น
ดอกเบี-ยจ่าย
ยอดชําระ
96,481,888
3,625,310
100,107,198
282,916,248
44,827,485
327,743,733
379,398,136
48,452,795
427,850,931

ถึงกําหนดการจ่ายชําระภายในหนึ$งปี
ถึงกําหนดจ่ายชําระหลังจากหนึ$งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563
ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุ ง)
เงินต้น
ดอกเบี-ยจ่าย
ยอดชําระ
เงินต้น
ดอกเบี-ยจ่าย
ยอดชําระ
95,388,359
4,859,767
100,248,126
96,481,888
3,652,602
100,134,490
218,923,810
30,559,183
249,482,993 266,309,729
33,398,301
299,708,030
314,312,169
35,418,950
349,731,119 362,791,617
37,050,903
399,842,520
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25. หนีส= ิ นทางการเงินไม่ หมุนเวียนอืน
ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดของหนี-สินทางการเงินหมุนเวียนอื$น มีดงั นีบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
สัญญาป้ องกันความเสี$ ยงจากเงินตราต่างประเทศ 4,592,236
สัญญาแลกเปลี$ยนอัตราดอกเบี-ย (หมายเหตุ
งบการเงินระหว่างกาลข้อ 29.3.3)
1,357,847
รวมหนี-สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื$น
5,950,083
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
4,592,236
1,357,847
5,950,083

-

26. ภาษีเงินได้
ส่ วนประกอบหลักของ (ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ- นสุ ดวันที$
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที$แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี$ยนแปลงของผลต่างชัว$ คราวที$รับรู ้เมื$อ
เริ$ มแรกและที$กลับรายการ
รวม

5,085,973
5,085,973

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

6,222,460

-

(672,750)
5,549,710

5,069,996
5,069,996

6,222,460
(676,270)
5,546,190

บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที$แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี$ยนแปลงของผลต่างชัว$ คราวที$รับรู ้เมื$อ
เริ$ มแรกและที$กลับรายการ
รวม

6,998,180
6,998,180

6,222,460
(2,699,955)
3,522,505

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562
6,966,226
6,966,226

6,222,460
(2,633,059)
3,589,401

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

- 39 -

27. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั=นพืน= ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั-นพื-นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที$เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั (ไม่รวมกําไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จอื$ น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี$ ยถ่วงนํ-าหนักของหุ ้นสามัญที$ ออกอยู่ใน
ระหว่างงวด
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ- นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
ส่ วนที$เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี$ยถ่วงนํ-าหนัก (หุ้น)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั-นพื-นฐาน (บาท/หุ้น)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
ส่ วนที$เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี$ยถ่วงนํ-าหนัก (หุ้น)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั-นพื-นฐาน (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

3,199,765
391,944,418
0.008

(6,522,185)
391,944,418
(0.017)

33,706,221
391,944,418
0.086

28,474,770
391,944,418
0.073

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ- นสุ ด
วันที$ 30 มิถุนายน
2563
2562

(17,302,124)
391,944,418
(0.044)

(28,552,850)
391,944,418
(0.073)

21,313,437
391,944,418
0.054

14,917,861
391,944,418
0.038

28. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที$ นาํ เสนอนี- สอดคล้องกับ รายงานภายในของกลุ่ มบริ ษทั ที$ มีผูม้ ี อาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ$าเสมอ เพื$อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นกิ จการในส่ วนงาน คือ ส่ วนงานธุ รกิ จขายปลีก ส่ วนงานช่ องทางการจําหน่ายอื$น
และส่ วนงานธุ รกิจโรงเรี ยน โดยมีส่วนงานหลักซึ$ งดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวในประเทศ
ไทย กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกําไรขั-นต้นของแต่ละ
ส่ วนงาน และประเมินกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที$ใช้ในการ
วัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ- นสุ ดวันที$ 30
มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนีส่ วนงานธุรกิจขายปลีก
2563
2562
รายได้จากภายนอก
182.89
549.33
รายได้ท- งั สิ- น
182.89
549.33
กําไรขั-นต้นจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน 70.62
211.12
รายได้และค่าใช้จ่ายที$ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื$น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

ล้านบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน
ส่ วนงานช่องทางจําหน่ายอื$น
ส่ วนงานธุรกิจโรงเรี ยน
2563
2562
2563
2562
196.56
264.02
64.03
56.62
196.56
264.02
64.03
56.62
72.53
87.01
31.96
21.14

ณ วันที$ 30 มิถุนายน
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิการเช่าที$ดินและอาคาร
เงินคํ-าประกันการเช่าและเงินมัดจํา
สิ นทรัพย์อื$น
รวมสิ นทรัพย์

ส่ วนงานธุรกิจขายปลีก
2563
2562
รายได้จากภายนอก
545.08
1,075.57
รายได้ท- งั สิ- น
545.08
1,075.57
กําไรขั-นต้นจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน 203.89
398.22
รายได้และค่าใช้จ่ายที$ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื$น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
ณ วันที$ 30 มิถุนายน
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิการเช่าที$ดินและอาคาร
เงินคํ-าประกันการเช่าและเงินมัดจํา
สิ นทรัพย์อื$น
รวมสิ นทรัพย์

ล้านบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ- นสุ ดวันที$ 30 มิถุนายน
ส่ วนงานช่องทางจําหน่ายอื$น
ส่ วนงานธุรกิจโรงเรี ยน
2563
2562
2563
2562
377.89
466.55
112.42
101.53
377.89
466.55
112.42
101.53
134.49
149.55
42.95
31.39

รวม
2563
443.48
443.48
175.11

2562
869.97
869.97
319.27

11.65
(72.83)
(101.81)
(3.84)
0.22
5.09
13.59

23.79
(174.22)
(119.96)
(3.32)
0.02
(5.55)
40.03

1,695.98
363.59
2.80
82.63
761.13
2,906.13

1,747.23
3.31
40.70
86.97
783.58
2,661.79

รวม
2563
1,035.39
1,035.39
381.33

2562
1,643.65
1,643.65
579.16

22.05
(213.82)
(194.74)
(7.39)
0.22
7.00
(5.35)

33.94
(348.25)
(225.75)
(6.59)
0.02
(3.52)
29.01

1,695.98
363.59
2.80
82.63
761.13
2,906.13

1,747.23
3.31
40.70
86.97
783.58
2,661.79

กลุ่มบริ ษทั ใช้เกณฑ์ราคาที$คิดกับลูกค้าทัว$ ไปเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกัน
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29. ภาระผูกพันและหนีส= ิ นทีอาจจะเกิดขึน=
ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าบริ การที$เกี$ยวข้องจาก
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที$ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยได้รับรู ้ สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้สําหรั บสั ญญาเช่ าและหนี- สิ นตามสั ญญาเช่ าบริ การที$ เกี$ ยวข้องที$ เคยจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงิ นจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที$ เหลื ออยู่คิดลดด้วย
อัตราดอกเบี-ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ$มตามที$กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 15
29.1 ภาระผูกพันเกี$ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน
29.1.1 ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีสัญญาเช่ าพื-นที$เพื$อเป็ นที$ต- งั สาขารวมทั-งสิ- นจํานวน 96
สาขา โดยมีอายุสัญญาเช่าตั-งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปี ค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณู ปโภคที$ตอ้ งจ่าย
รวมต่อปี 28.80 ล้านบาท โดยค่าเช่าบางส่ วนคํานวณจากร้อยละของยอดขายของแต่ละสาขา
29.1.2 ณ วัน ที$ 30 มิ ถุ น ายน 2563 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี สั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานที$ เ กี$ ย วข้อ งกับ
ค่าบริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั-งแต่ 1 ถึง 30 ปี
ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563 และวันที$ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั-นตํ$า
ที$ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั-งสิ- นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังนีบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

66,404,110
48,802,886
5,622,456
120,829,452

88,299,339
92,252,970
28,081,485
208,633,794

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
66,404,110
48,802,886
5,622,456
120,829,452

86,917,425
86,467,784
6,159,390
179,544,599

29.2 การคํ-าประกัน
ณ วันที$ 30 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั ให้ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศออกหนังสื อคํ-าประกันการ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญาและประกันการเช่าพื-นที$ คํ-าประกันโดยเงินฝากธนาคาร จํานวน 4.10 ล้านบาท
และออกหนังสื อการคํ-าประกันการใช้ไฟฟ้ าและประกันการเช่ าพื-นที$ สํานักงาน คํ-าประกันโดยเงิ น
ลงทุนอื$น จํานวน 1.10 ล้านบาท
29.3 ภาระผูกพันเกี$ยวกับสัญญาให้บริ การระยะยาว
29.3.1 บริ ษทั ทําสัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ ายกับบริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ$ ง อายุสัญญา 3 ปี
ตั-งแต่วนั ที$ 31 พฤษภาคม 2562 ถึ งวันที$ 31 ตุลาคม 2565 เมื$อครบกําหนดอายุสัญญาแล้ว
ไม่มีฝ่ายใด ฝ่ ายหนึ$ งบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ถือเสมือนมีผลผูกพันตามเดิม
ต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าจะมีฝ่ายหนึ$งฝ่ ายใดแจ้งสิ- นสุ ดสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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บริ ษทั ทําสัญญารับอนุ ญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิs หนังสื อกับเจ้าของผลงานต่างๆ โดยมีอายุสัญญา
3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาไปอีก 3 ปี โดยอัตโนมัติและมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นอัตรา
ร้อยละของจํานวนเล่มที$จดั พิมพ์หรื อจําหน่าย
29.3.3 สัญญาแลกเปลี$ยนอัตราดอกเบี-ย (Interest Rate Swap Transaction Agreement)

บริ ษ ัท มี ร ายละเอี ย ดของสั ญ ญาแลกเปลี$ ย นอัต ราดอกเบี- ย ที$ ย งั คงมี ผ ลบัง คับ ณ วัน ที$ 30
มิถุนายน 2563 ดังนีจํานวนเงินต้น
88.76 ล้านบาท

อัตราดอกเบี-ยรับตามสัญญา
แลกเปลี$ยน (ร้อยละ)
THBFIX 1M + 1.74

อัตราดอกเบี-ยจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี$ยน (ร้อยละ)
THBFD 3M + 3.85

วันสิ-นสุดสัญญา
มิถุนายน 2564

30. วงเงินสิ นเชื อ
ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื$อกับสถาบันการเงินในประเทศ ดังนี30.1 บริ ษทั มีวงเงิ น เงิ นเบิกเกิ นบัญชี 3 วงเงิ น รวมเป็ นเงิ น 60 ล้านบาท ซึ$ งทําสัญญากับสถาบันการเงิน
สามแห่ง อัตราดอกเบี-ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ$ งประกอบด้วย
30.1.1) 2 วงเงิน วงเงินละ 20 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลําดับ ไม่มีหลักทรัพย์ค- าํ ประกัน
30.1.2) 1 วงเงิน วงเงินละ 20 ล้านบาท คํ-าประกันโดยการจดจํานองที$ดินพร้อมสิ$ งปลูกสร้าง
30.2 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะสั-น 2 วงเงิน รวมเป็ นเงิน 250 ล้านบาท ซึ$ งทําสัญญากับสถาบันการเงินสองแห่ ง
ในรู ปตัวr สัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน อัตราดอกเบี-ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ซึ$ งประกอบด้วย
30.2.1) 1 วงเงิน วงเงินละ 50 ล้านบาท ไม่มีหลักทรัพย์ค- าํ ประกัน
30.2.2) 1 วงเงิน วงเงินละ 200 ล้านบาท คํ-าประกันโดยการจดจํานองที$ดินพร้อมสิ$ งปลูกสร้าง
30.3 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงินหนึ$ งแห่ ง วงเงิน 700 ล้านบาท คํ-าประกันโดยจํานอง
จดที$ดินพร้อมสิ$ งปลูกสร้าง ซึ$ งประกอบด้วย
30.3.1) วงเงิน 250 ล้านบาท อัตราดอกเบี-ยร้อยละ THBFD 3M+3.85 ต่อปี
30.3.2) วงเงิน 250 ล้านบาท อัตราดอกเบี-ยร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี
30.3.3) วงเงิน 200 ล้านบาท ไม่ได้เบิกใช้ โดยบริ ษทั ขอยกเลิกวงเงินสิ นเชื$อเมื$อวันที$ 21/11/2562
31. หนีส= ิ นทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563 และวันที$ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มียอดคงเหลือของหนี- สินทางการเงินที$
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี-

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สิ งคโปร์
ปอนด์องั กฤษ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี-สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี$ยนเฉลี$ย (บาท)
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
ณ วันที$ 30
ณ วันที$ 31
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2562
(พัน)
(พัน)
6
13
31.0658
30.3313
66
22.4405
22.5935
2,025
988
38.4269
39.9523
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ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีสัญญาป้ องกันความเสี$ ยงจากเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังนีสกุลเงิน
ปอนด์องั กฤษ

จํานวนที$ซ-ื อ
(พัน)
2,084

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนที$ขาย
อัตราแลกเปลี$ยนตามสัญญาของ
วันครบกําหนดตามสัญญา
(พัน)
จํานวนที$ซ-ื อ
จํานวนที$ขาย
38.440 - 41.145
กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563

32. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี- สินซึ$ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที$เกี$ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที$ไม่มีตลาดที$มี
สภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื- อขายในตลาดที$มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้วธิ ี
ราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี-สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั-นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที$ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื- อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี-สินอย่างเดียวกันในตลาดที$มีสภาพคล่อง
ระดับที$ 2 ใช้ขอ้ มูลอื$นที$สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี- สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับที$ 3 ใช้ขอ้ มูลที$ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี$ยวกับกระแสเงินในอนาคตที$กิจการประมาณขึ-น
วันที$ 30 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรั พย์ที$วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชั-นของมูลค่ายุติธรรม ดังนีระดับที$ 1
สินทรัพย์ ทวัี ดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

ระดับที$ 1
สินทรัพย์ ทวัี ดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

บาท
งบการเงินรวม
ระดับที$ 2
ระดับที$ 3
-

1,547,813,621 1,547,813,621

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที$ 2
ระดับที$ 3
-

รวม

รวม

1,295,885,931 1,295,885,931

33. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื=อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื-อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปั จจุบนั ได้ขยายวงกว้าง
ขึ- นอย่างต่อเนื$ อง ส่ งผลทําให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จและมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรม
โดยรวม สถานการณ์ดงั กล่าวส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย การรับรู ้และการ
วัดมูลค่าของสิ นทรั พย์และหนี- สิ นในงบการเงิ น อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารจะติ ดตามความคื บ หน้า ของ
สถานการณ์ ดงั กล่าว และทําการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี$ ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการ
หนี-สินและหนี-สินที$อาจเกิดขึ-นอย่างต่อเนื$อง
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ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที$ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั-งที$ 2/2563 เมื$อวันที$ 9 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิเงิ นกู้
จากสถาบันการเงิ น วงเงิน 250 ล้านบาท และเมื$อวันที$ 6 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที$มีวตั ถุ ประสงค์เพื$อช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบการที$ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื- อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงิน 100 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี-ย THBFIX
บวกด้วยอัตราดอกเบี-ยร้ อยละ 2.56 ต่อปี กําหนดชําระคืนภายใน 60 เดือน เริ$ มชําระงวดแรกในเดื อนที$ 13
หลังจากเบิกรับเงินกูง้ วดแรก
35. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี-ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื$อวันที$ 13 สิ งหาคม 2563

