
บริษัท ซีเอด็ยูเคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
              บริษทั ซีเอด็ยเูคชั!น จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที! 30 มิถุนายน 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ1นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ซีเอ็ดยเูคชั!น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที! 30 มิถุนายน 2563 งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ 
หกเดือนสิ1นสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวด 
หกเดือนสิ1นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ซีเอ็ดยเูคชั!น จาํกดั (มหาชน) 
ซึ! งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี1 ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 34 เรื!อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเกี!ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรซึ! งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื!น การสอบทานนี1 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื!อมั!นว่าจะพบเรื!องที!มีนยัสําคญัทั1งหมดซึ! งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั1น
ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที!สอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิ!งที!เป็นเหตุให้เชื!อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ1นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 34  เรื!อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.3 เนื!องดว้ยผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื1อไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที! 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื! อง 
มาตรการผ่อนปรนชั!วคราวสําหรับทางเลือกเพิ!มเติมทางบญัชีเพื!อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื1อไวรัสโคโรนา 2019 ที!ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั1งนี1  ขา้พเจา้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยา่งมีเงื!อนไขต่อกรณีนี1แต่อยา่งใด  
 

 
 
 

(นางสาวนนัทน์ภสั  วรรณสมบูรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที! 7793 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัที! 13 สิงหาคม 2563 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31

มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 154,578,205          111,493,330          78,552,812            48,092,145            

เงินลงทุนชั�วคราว 9 -                        6,100,034              -                        100,034                 

ลูกหนี+การคา้และลูกหนี+หมุนเวียนอื�น 5, 7 157,782,403          57,788,888            151,168,284          54,698,912            

สินคา้คงเหลือ 8 321,199,059          327,591,960          319,667,941          326,305,959          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 9 100,467                 -                        100,467                 -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 10 59,367,398            60,188,609            58,302,891            57,737,310            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 693,027,532          563,162,821          607,792,395          486,934,360          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื�นที�มีภาระคํ+าประกนั 11 12,942,367            12,932,664            12,942,367            12,932,664            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 24,087,783            24,365,699            100,000                 100,000                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                        69,482,091            69,482,091            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,695,981,925       1,721,405,271       1,419,121,264       1,448,714,369       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 363,594,751          -                        341,123,990          -                        

สิทธิการเช่าที�ดิน 15 -                        5,524,264              -                        -                        

สิทธิการเช่าอาคาร 15 -                        30,318,461            -                        30,318,461            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 2,801,739              2,943,182              2,527,902              2,814,524              

ค่าลิขสิทธิ: และค่าแปลหนงัสือจ่ายล่วงหนา้ 22,050,536            21,018,667            22,050,536            21,018,667            

เงินคํ+าประกนัการเช่าและเงินมดัจาํ 82,626,045            82,076,781            82,626,045            82,076,781            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 9,021,089              9,036,382              8,298,294              8,748,312              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,213,106,235       1,909,621,371       1,958,272,489       1,676,205,869       

รวมสินทรัพย์ 2,906,133,767       2,472,784,192       2,566,064,884       2,163,140,229       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

บาท
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บริษัท ซีเอด็ยูเคชั%น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี+



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31
มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั%นจากสถาบนัการเงิน 17 190,000,000        63,032,754          190,000,000        63,032,754          

เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี%หมุนเวียนอื�น 18 670,661,280        682,463,899        663,492,947        669,536,070        

รายไดรั้บล่วงหนา้ส่วนที�รอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหนึ�งปี 19 65,346,370          59,377,559          -                       -                       

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 106,608,000        70,658,000          60,408,000          60,408,000          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 490,503               490,503               -                       -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 22 9,293,904            8,663,271            9,293,904            8,663,271            

หนี% สินตามสญัญาเช่าส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 24 96,066,637          -                       95,388,359          -                       

หนี% สินหมุนเวียนอื�น 20 33,417,390          33,019,447          30,515,574          31,115,826          

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,171,884,084     917,705,433        1,049,098,784     832,755,921        

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 19 15,947,655          41,584,581          -                       -                       

เงินกูย้มืระยะยาว 21 116,582,000        133,984,000        92,682,000          87,784,000          

หนี% สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 41,206,620          48,881,557          37,280,450          44,813,003          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 72,623,398          76,787,568          63,761,538          68,350,960          

หนี% สินตามสญัญาเช่า 24 234,653,288        -                       218,923,810        -                       

หนี% สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 25 5,950,083            -                       5,950,083            -                       

หนี% สินไม่หมุนเวียนอื�น 10,934,665          9,868,240            7,162,676            7,412,680            

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 497,897,709        311,105,946        425,760,557        208,360,643        

รวมหนี�สิน 1,669,781,793     1,228,811,379     1,474,859,341     1,041,116,564     

หมายเหตุ
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บริษัท ซีเอด็ยูเคชั$น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี%



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31
มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 391,944,529 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 391,944,529        391,944,529        391,944,529        391,944,529        

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 391,944,418 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 391,944,418        391,944,418        391,944,418        391,944,418        

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้- สาํรองตามกฎหมาย

บริษทัใหญ่ 39,194,453          39,194,453          39,194,453          39,194,453          

บริษทัยอ่ย 631,994               631,994               -                       -                       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 180,138,613        199,142,940        140,330,745        170,864,714        

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 380,333,422        380,896,491        370,315,369        370,599,522        

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,141,663,458     1,161,230,854     1,091,205,543     1,122,023,665     

รวมส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 94,688,516          82,741,959          -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,236,351,974     1,243,972,813     1,091,205,543     1,122,023,665     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,906,133,767     2,472,784,192     2,566,064,884     2,163,140,229     

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท ซีเอด็ยูเคชั$น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี%



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 379,450,744     813,353,364     379,701,669     812,985,824     

รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา 64,031,984       56,619,420       -                    -                    

รายไดด้อกเบี#ยและเงินปันผลรับ 270,143            339,442            671,960            1,253,826         

รายไดอื้-น 11,376,834       23,443,845       10,225,369       19,060,365       

รวมรายได้ 455,129,705     893,756,071     390,598,998     833,300,015     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 236,299,668     515,218,289     236,550,593     514,157,820     

ตน้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,066,766       35,484,209       -                    -                    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 72,829,359       174,220,011     72,829,359       174,174,810     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 95,655,629       119,953,497     83,658,218       108,354,662     

ผลขาดทุนอื-น 6,153,770         -                    6,153,770         -                    

รวมค่าใช้จ่าย 443,005,192     844,876,006     399,191,940     796,687,292     

ในบริษทัร่วมและ (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษเีงนิได้ 12,124,513       48,880,065       (8,592,942)        36,612,723       

ตน้ทุนทางการเงิน 3,843,865         3,324,001         2,999,239         2,591,763         

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษเีงนิได้ 8,280,648         45,556,064       (11,592,181)      34,020,960       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 222,084            26,920              -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 8,502,732         45,582,984       (11,592,181)      34,020,960       

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 26 5,085,973         (5,549,710)        5,069,996         (5,546,190)        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 13,588,705       40,033,274       (6,522,185)        28,474,770       

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 3,199,765         33,706,221       (6,522,185)        28,474,770       

ส่วนที-เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,388,940       6,327,053         -                    -                    

13,588,705       40,033,274       (6,522,185)        28,474,770       

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั)นพื)นฐาน 27

ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 0.008                0.086                (0.017)               0.073                

- 6 -
บริษัท ซีเอด็ยูเคชั0น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที0 30 มิถุนายน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินระหวา่งกาลนี#



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 13,588,705       40,033,274       (6,522,185)        28,474,770       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื0นสําหรับงวด -                    5,608                -                    5,608                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 13,588,705       40,038,882       (6,522,185)        28,480,378       

การแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 3,199,765         33,711,829       (6,522,185)        28,480,378       

ส่วนที-เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,388,940       6,327,053         -                    -                    

13,588,705       40,038,882       (6,522,185)        28,480,378       

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที0 30 มิถุนายน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- 7 -
บริษัท ซีเอด็ยูเคชั0น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินระหวา่งกาลนี#



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 922,974,329     1,542,116,198  922,940,022     1,539,342,973  

รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา 112,419,016     101,531,359     -                    -                    

รายไดด้อกเบี#ยและเงินปันผลรับ 371,902            465,413            750,011            1,300,048         

รายไดอื้-น 21,678,518       33,474,382       18,872,966       27,163,629       

รวมรายได้ 1,057,443,765  1,677,587,352  942,562,999     1,567,806,650  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 584,591,248     994,353,139     584,742,029     990,638,544     

ตน้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 69,470,324       70,136,703       -                    -                    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 213,819,720     348,250,936     213,819,720     348,196,796     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 188,796,896     225,756,572     167,767,626     205,331,798     

ผลขาดทุนอื-น 5,950,083         -                    5,950,083         -                    

รวมค่าใช้จ่าย 1,062,628,271  1,638,497,350  972,279,458     1,544,167,138  

ในบริษทัร่วมและ (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษเีงนิได้ (5,184,506)        39,090,002       (29,716,459)      23,639,512       

ตน้ทุนทางการเงิน 7,391,325         6,588,680         5,802,617         5,132,250         

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษเีงนิได้ (12,575,831)      32,501,322       (35,519,076)      18,507,262       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 222,084            26,920              -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ (12,353,747)      32,528,242       (35,519,076)      18,507,262       

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 26 6,998,180         (3,522,505)        6,966,226         (3,589,401)        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (5,355,567)        29,005,737       (28,552,850)      14,917,861       

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (17,302,124)      21,313,437       (28,552,850)      14,917,861       

ส่วนที-เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,946,557       7,692,300         -                    -                    

(5,355,567)        29,005,737       (28,552,850)      14,917,861       

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั)นพื)นฐาน 27

ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (0.044)               0.054                (0.073)               0.038                

- 8 -
บริษัท ซีเอด็ยูเคชั0น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที0 30 มิถุนายน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินระหวา่งกาลนี#



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (5,355,567)        29,005,737       (28,552,850)      14,917,861       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื0นสําหรับงวด -                    5,608                -                    5,608                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (5,355,567)        29,011,345       (28,552,850)      14,923,469       

การแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (17,302,124)      21,319,045       (28,552,850)      14,923,469       

ส่วนที-เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,946,557       7,692,300         -                    -                    

(5,355,567)        29,011,345       (28,552,850)      14,923,469       

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที0 30 มิถุนายน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- 9 -
บริษัท ซีเอด็ยูเคชั0น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินระหวา่งกาลนี#



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน
ที�ออกและ มูลค่าหุ้น รวม ส่วนรวม
ชาํระแลว้ ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอื�น รวม ส่วนไดเ้สียที�

วดัมูลค่าเงินลงทุน จากการตีราคา ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
บริษทั บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย สินทรัพย์ ผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 - ก่อนปรับปรุง 391,944,418    149,420,558     39,194,453       631,994           213,053,255      -                             382,025,642      382,025,642         1,176,270,320       89,373,976                1,265,644,296       
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัรายได้ -                   -                    -                    -                   (16,222,455)       -                             -                     -                        (16,222,455)           (16,904,878)               (33,127,333)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 - หลังปรับปรุง 391,944,418    149,420,558     39,194,453       631,994           196,830,800      -                             382,025,642      382,025,642         1,160,047,865       72,469,098                1,232,516,963       
กาํไรสาํหรับงวด -                   -                    -                    -                   21,313,437        -                             -                     -                        21,313,437            7,692,300                  29,005,737            
กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                   -                    -                    -                   -                     5,608                         -                     5,608                    5,608                      -                             5,608                      
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                    -                    -                   21,313,437        5,608                         -                     5,608                    21,319,045            7,692,300                  29,011,345            
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                    -                    -                   559,949             -                             (559,949)            (559,949)               -                          -                             -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 391,944,418    149,420,558     39,194,453       631,994           218,704,186      5,608                         381,465,693      381,471,301         1,181,366,910       80,161,398                1,261,528,308       

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุง 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       
ผลกระทบเนื�องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาใชค้รั= งแรก 4 -                   -                    -                    -                   (2,265,245)         (27)                             -                     (27)                        (2,265,272)             -                             (2,265,272)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 391,944,418    149,420,558     39,194,453       631,994           196,877,695      -                             380,896,464      380,896,464         1,158,965,582       82,741,959                1,241,707,541       
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                   -                    -                    -                   (17,302,124)       -                             -                     -                        (17,302,124)           11,946,557                (5,355,567)             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                   -                    -                    -                   -                     -                             -                     -                        -                          -                             -                          
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                    -                    -                   (17,302,124)       -                             -                     -                        (17,302,124)           11,946,557                (5,355,567)             
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                    -                    -                   563,042             -                             (563,042)            (563,042)               -                          -                             -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 391,944,418    149,420,558     39,194,453       631,994           180,138,613      -                             380,333,422      380,333,422         1,141,663,458       94,688,516                1,236,351,974       

หมายเหตุ

- 10 -
บริษัท ซีเอด็ยูเคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ6นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี=



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวม
ที�ออกและ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกินทุน รวม ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ชาํระแลว้  - สาํรองตาม วดัมูลค่าเงินลงทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื�น

กฎหมาย ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 391,944,418   149,420,558   39,194,453   178,188,073    -                        371,169,308   371,169,308          1,129,916,810   
กาํไรสาํหรับงวด -                 -                 -               14,917,861     -                        -                 -                        14,917,861        
กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                 -                 -               -                  5,608                    -                 5,608                    5,608                 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                 -                 -               14,917,861     5,608                    -                 5,608                    14,923,469        
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยส์ินไปกาํไรสะสม -                 -                 -               282,565          -                        (282,565)        (282,565)               -                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 391,944,418   149,420,558   39,194,453   193,388,499    5,608                    370,886,743   370,892,351          1,144,840,279   

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุง 391,944,418   149,420,558   39,194,453   170,864,714    27                         370,599,495   370,599,522          1,122,023,665   
ผลกระทบเนื�องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 4 -                 -                 -               (2,265,245)      (27)                        -                 (27)                        (2,265,272)         

มาใชค้รั< งแรก
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 391,944,418   149,420,558   39,194,453   168,599,469    -                        370,599,495   370,599,495          1,119,758,393   
ขาดทุนสาํหรับงวด -                 -                 -               (28,552,850)    -                        -                 -                        (28,552,850)       
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                 -                 -               (28,552,850)    -                        -                 -                        (28,552,850)       
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยส์ินไปกาํไรสะสม -                 -                 -               284,126          -                        (284,126)        (284,126)               -                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 391,944,418   149,420,558   39,194,453   140,330,745 -                        370,315,369   370,315,369          1,091,205,543

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ
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บริษัท ซีเอด็ยูเคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (5,355,567)        29,005,737       (28,552,850)      14,917,861       
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั0วคราว (22,387)             (345,084)           (22,387)             (345,084)           
ผลขาดทุนอื0นที0ยงัไม่เกิดขึ5นจริง 5,338,683         -                    5,338,683         -                    
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (256)                  (7,009)               (256)                  (7,009)               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (222,084)           (26,920)             -                    -                    
ค่าเผื0อหนี5สงสยัจะสูญและประมาณการรับคืนสินคา้ 11,846,939       8,564,179         11,644,844       8,816,976         
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบญัชีลูกหนี5  (โอนกลบับญัชี) -                    (32,161)             -                    (32,161)             
ค่าใชจ่้ายจากสินคา้สูญหาย 2,102,679         3,735,557         2,102,679         3,735,557         
ค่าใชจ่้ายจากสาํรองสินคา้สูญหายเสื0อมสภาพและเคลื0อนไหวชา้

(โอนกลบับญัชี) 24,545,391       (1,196,238)        24,378,180       (1,196,238)        
ค่าใชจ่้ายจากการบริจาคสินคา้และอุปกรณ์ 124,904            4,301,092         124,904            4,301,092         
ค่าใชจ่้ายจากการบริจาคทรัพยสิ์น -                    104,314            -                    104,314            
ค่าใชจ่้ายทาํลายสินคา้ -                    7,946,484         -                    7,946,484         
ขาดทุนจากการทาํลายทรัพยสิ์น 265,919            2,286,599         265,919            2,286,599         
ค่าเสื0อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 41,081,664       45,061,344       31,804,968       36,828,216       
ค่าเสื0อมราคาทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่า 46,363,928       -                    45,572,849       -                    
ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18,547              -                    -                    -                    
ค่าเผื0อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบับญัชี) 1,896,796         (1,581,119)        1,896,796         (1,581,119)        
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 289,536            359,365            (229,942)           (473,135)           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 15                     -                    15                     -                    
ผลแตกต่างจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย 41,176              -                    41,176              -                    
สิทธิการเช่าที0ดินและอาคารตดัจ่าย -                    5,150,342         -                    5,008,885         
รายการปรับปรุงบญัชีเจา้หนี5คา้งนาน 89,201              38,398              89,201              38,398              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,975,053         3,484,296         3,549,801         3,261,041         
ตน้ทุนบริการในอดีตผลประโยชน์พนกังาน -                    10,753,924       -                    9,674,086         
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ตดับญัชี -                    (6,755,000)        -                    -                    
รายไดด้อกเบี5ยรับ (371,901)           (465,413)           (250,011)           (300,048)           
ดอกเบี5ยจ่าย 7,391,325         6,588,680         5,802,617         5,132,250         
เงินปันผลรับ -                    -                    (500,000)           (1,000,000)        
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (6,998,180)        3,522,505         (6,966,226)        3,589,401         

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
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กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี5 สินดาํเนินงาน 132,401,381     120,493,872     96,090,960       100,706,366     
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ0มขึ5น) ลดลง

ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5หมุนเวียนอื0น (114,045,728)    (130,407,246)    (110,334,415)    (132,662,931)    
สินคา้คงเหลือ (20,380,073)      1,873,836         (19,967,746)      376,171            
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,193,317         (4,505,291)        503,435            (4,370,516)        
สินทรัพยห์มุนเวียนอื0น 852,325            1,898,369         216,970            1,903,626         
ค่าลิขสิทธิA และค่าแปลจ่ายล่วงหนา้ (1,031,869)        (1,411,024)        (1,031,869)        (1,411,024)        
เงินคํ5าประกนัการเช่าและเงินมดัจาํ (549,264)           2,980,864         (549,264)           2,980,864         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น 15,469              (82,153)             450,018            (108,410)           

หนี5 สินดาํเนินงานเพิ0มขึ5น (ลดลง)
เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5หมุนเวียนอื0น (14,777,932)      48,253,120       (7,692,712)        55,809,929       
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี (19,668,115)      296,005            -                    -                    
หนี5 สินหมุนเวียนอื0น 397,945            2,360,463         (600,252)           4,704,596         
หนี5 สินไม่หมุนเวียนอื0น 955,995            2,757,440         (250,003)           1,461,440         

เงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (34,636,549)      44,508,255       (43,164,878)      29,390,111       
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนกังาน (7,508,590)        (6,129,507)        (7,508,590)        (6,129,507)        
เงินสดรับภาษีเงินได้ 76,351              -                    -                    -                    
เงินสดจ่ายดอกเบี5ย (7,417,155)        (6,608,589)        (5,828,447)        (5,152,159)        
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (800,960)           (1,227,759)        (785,986)           (1,210,502)        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (50,286,903)      30,542,400       (57,287,901)      16,897,943       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั0วคราวลดลง 6,000,000         -                    -                    -                    
เงินสดจ่ายซื5อสินทรัพยท์างการเงิน (42,800,000)      (540,100,000)    (42,800,000)      (540,100,000)    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน 42,822,210       517,455,967     42,822,210       517,455,967     
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื0นที0มีภาระคํ5าประกนัเพิ0มขึ5น (9,703)               (9,650)               (9,703)               (9,650)               
เงินสดจ่ายซื5อที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ (15,379,323)      (15,257,911)      (2,709,825)        (3,149,396)        
เงินสดจ่ายชาํระหนี5 สินตามสญัญาเช่า (43,546,753)      -                    (42,107,385)      -                    

บริษัท ซีเอด็ยูเคชั$น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินสดจ่ายซื5อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (226,821)           (52,473)             (82,371)             (52,473)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 534,021            662,694            520,385            641,121            
เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 91,000              -                    -                    -                    
เงินสดรับจากดอกเบี5ยรับ 371,901            465,413            250,011            300,403            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (52,143,468)      (36,835,960)      (44,116,678)      (24,914,028)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (23,032,754)      -                    (23,032,754)      -                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั5นจากสถาบนัการเงิน 150,000,000     130,000,000     150,000,000     130,000,000     
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั5นจากสถาบนัการเงิน -                    (100,000,000)    -                    (100,000,000)    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 43,300,000       -                    20,000,000       -                    
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (24,752,000)      (30,204,000)      (15,102,000)      (30,204,000)      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 145,515,246     (204,000)           131,865,246     (204,000)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ$มขึ)น (ลดลง) สุทธิ 43,084,875       (6,497,560)        30,460,667       (8,220,085)        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 111,493,330     139,466,326     48,092,145       85,531,195       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 154,578,205     132,968,766     78,552,812       77,311,110       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ$มเติม
รายการที0มิใช่เงินสด

รายการกาํไรที0ยงัไม่เกิดขึ5นจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื0อขาย -                    (7,009)               -                    (7,009)               

เจา้หนี5 ซื5อสินทรัพยเ์พิ0มขึ5น (ลดลง) (275,420)           1,606,606         (1,586,218)        1,163,243         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้       379,398,139 -                    362,791,617     -                    
หนี5 สินตามสญัญาเช่า       379,398,139 -                    362,791,617     -                    

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีเอด็ยูเคชั น (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 วนัที  30 มิถุนายน 2563 
 

1. ข้อมูลทั วไป 
1.1 ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 

บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั$น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซึ$ งจดัตั-งและมีภูมิลาํเนาอยู่
ในประเทศไทย บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื$อวนัที$ 29 เมษายน 2536  

   บริษทัมีที$อยูต่ามที$ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี-  
สาํนกังานใหญ่ :

  
ตั-งอยูเ่ลขที$ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนยก์ระจายสินคา้ :
  

ตั-งอยู่เลขที$ 118 หมู่ 1 ตาํบลศีรษะจระเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

  
 1.2 ลกัษณะธุรกิจและผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษทัประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดป้ระกอบธุรกิจ ดงันี-  
1.  ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผูด้าํเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย ซึ$ งได้แก่  

ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัหลายแห่งที$บริษทัเป็นผูบ้ริหารเองทั-ง
ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั  

2.  ธุรกิจรับจัดจําหน่ายหนังสือ โดยจัดจําหน่ายให้กับหนังสือที$บริษัทผลิตเองและ
สาํนกัพิมพอื์$น เพื$อจาํหน่ายใหก้บัร้านหนงัสือทั$วไป รวมทั-งช่องทางการขายอื$นๆ 

3.    ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์โดยผลิตหนงัสือ วารสารเชิงวชิาการและสาระความรู้  
4.  โรงเรียนเพลินพฒันา เป็นสถาบนัการศึกษาเอกชนซึ$ งเปิดสอนในระดบัเตรียมอนุบาลถึง

มธัยมศึกษาปีที$ 6  
5.  บริษทั เบสแล็บ จาํกดั ประกอบธุรกิจให้คาํปรึกษา การจดัหา จาํหน่ายเกี$ยวกบัซอฟตแ์วร์ 

และใหค้าํปรึกษา จาํหน่ายเกี$ยวกบัฮาร์ดแวร์ 
 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี- ไดจ้ดัทาํขึ-นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที$ 34 เรื$อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ$ งไดก้าํหนดเพื$อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ$มเติมจากงบการเงินประจาํปีที$นาํเสนอครั- งล่าสุด 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลเพิ$มเติมที$เป็นปัจจุบนัเกี$ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื$อ
ไม่ให้ขอ้มูลที$นาํเสนอซํ- าซ้อนกบัขอ้มูลที$ไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลนี-ควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินสาํหรับปีสิ-นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 
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      งบการเงินระหวา่งกาลนี- ไดจ้ดัทาํขึ-นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่ง
อื$นในนโยบายการบญัชี 

   งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที$บริษัทใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

  2.2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมไดจ้ดัทาํขึ-นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันี-  
     อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ชื$อบริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ 
 จดัตั-งขึ-น 

ในประเทศ 
 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที$ 31 
ธนัวาคม 2562 

บริษทั เบสแล็บ จาํกดั  ธุรกิจให้คาํปรึกษา การจดัหา จาํหน่ายเกี$ยวกบัซอฟตแ์วร์ 
และให้คาํปรึกษา จาํหน่ายเกี$ยวกบัฮาร์ดแวร์ 

 ไทย  60.00  60.00 

บริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั              
และโรงเรียนเพลินพฒันา 

 โรงเรียนเอกชน   ไทย  48.97  48.97 

 
2.2.2 งบการเงินระหว่างกาลรวมนี- จดัทาํขึ- นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปี

สิ-นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลี$ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยใน
ระหวา่งงวด 

 
  2.2.3 งบการเงินระหว่างกาลรวมจดัทาํขึ-นโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีที$

เหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีที$คลา้ยคลึงกนั 
 
  2.2.4 รายการบญัชีระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัย่อยที$มีสาระสําคญัได้ถูกตดัรายการออกจาก      

งบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้ 
 
  2.2.5 ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย

ส่วนที$ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
รวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
2.3     มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$เริ$มมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ$ งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ที$มีรอบระยะเวลาบญัชีที$เริ$ มในหรือหลงัวนัที$ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ-นเพื$อให้มีเนื-อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี$ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปนี- ที$มีการเปลี$ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ$ งสามารถสรุปไดด้งันี-  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื$องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที$ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื$องมือทางการเงิน 
ฉบบัที$ 9 เครื$องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที$ 32  การแสดงรายการเครื$องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที$ 16 การป้องกนัความเสี$ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที$ 19 การชาํระหนี- สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี$ยวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเครื$องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเกี$ยวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื$องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที$คาดว่าจะเกิดขึ- น และหลักการเกี$ยวกับการบญัชีป้องกันความเสี$ ยง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื$องมือทางการเงิน และเมื$อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี- มีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที$มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม

เครื$องมือทางการเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสม 
(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนที$แสดงเปรียบเทียบ 
ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั- งแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที  16 เรื อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที$ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 17 เรื$อง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีที$เกี$ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี- ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหนี- สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที$มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั-นมีมูลค่าตํ$า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี$ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที$ 17 
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 ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที$ 
16 มาใชโ้ดยบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี- มาปฏิบติั
ใชเ้ป็นครั- งแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที$แสดงเปรียบเทียบ ทั-งนี-  บริษทัและบริษทัยอ่ย
เลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี- กบัสัญญาเช่าที$ก่อนหน้าจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยการรับรู้หนี- สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที$เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบี-ยการกูย้ืมส่วนเพิ$มของบริษทัและ
บริษทัย่อย ณ วนัที$นาํมาปฏิบติัใช้ครั- งแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เป็นรายสัญญาในจาํนวน
เท่ากบัหนี- สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที$จ่ายล่วงหน้าหรือ
คา้งจ่ายซึ$ งเกี$ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าที$รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัที$นาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบันี-มาถือปฏิบติั 

ทั- งนี-  ผลกระทบของการเปลี$ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 4 

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื อง มาตรการผ่อนปรนชั วคราวสําหรับทางเลือกเพิ มเติมทางบัญชีเพื อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื=อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื$ อง มาตรการผ่อนปรนชั$วคราว
สําหรับทางเลือกเพิ$มเติมทางบญัชีเพื$อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื-อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื$อลดผลกระทบในบางเรื$องจากการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื$อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน
ช่วงเวลาที$ยงัมีความไม่แน่นอนเกี$ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื$อวนัที$ 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยที$มีรอบระยะเวลารายงาน
สิ-นสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที$ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที$ 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั$วคราวสําหรับทางเลือกเพิ$มเติมทางบญัชี
ดงัต่อไปนี-  

-  เลือกที$จะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลที$มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 
มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที$คาดวา่จะเกิดขึ-น ในกรณีที$ใชว้ิธีการอยา่งง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที$คาดวา่จะเกิดขึ-น 

- เลือกที$จะปฏิบติัตามแนวทางในการเปลี$ยนแปลงสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที$ 16 เรื$อง สัญญาเช่า ในกรณีที$กิจการในฐานะผูเ้ช่า (ผูเ้ช่า) ไดรั้บการลด 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่า เนื$องจากสถานการณ์ COVID-19 ผูเ้ช่าสามารถเลือกที$จะ
ไม่ตอ้งนาํการลดค่าเช่า ดงักล่าวมาถือเป็นการเปลี$ยนแปลงสัญญาเช่า โดยเมื$อกิจการเลือก
ตามทางเลือก ดงักล่าวแลว้กิจการตอ้งถือปฏิบติักบัทุกสัญญาที$ไดรั้บการลดค่าเช่า เมื$อผูเ้ช่า
ไดรั้บการยืนยนัการลดค่าเช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทยอยปรับลดหนี- สินตามสัญญาเช่า 
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ที$ครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที$ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลาที$ได้รับการลดค่าเช่า 
ตามที$คาํนวณไวเ้ดิมตามจาํนวนงวดที$ไดรั้บการลดค่าเช่านั-นพร้อมทั-งกลบัรายการ ค่าเสื$อม
ราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบี-ยจากหนี- สินตามสัญญาเช่าที$ยงัคงรับรู้ ในแต่ละ
งวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที$ลดลงและบนัทึกผลต่างที$เกิดขึ-นในกาํไรหรือขาดทุน ให้ผูเ้ช่า
ปรับลดมูลค่าหนี- สินตามสัญญาเช่า โดยไม่ตอ้งปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย ์สิทธิการใชแ้ละ
วดัมูลค่าหนี- สินตามสัญญาเช่าทั-งหมดใหม่ 

 
3.  นโยบายการบัญชีที สําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี- จดัทาํขึ-นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที$ใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีสิ-นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลี$ยนแปลงนโยบายการบญัชีที$กล่าวต่อไปนี-  
3.1 สินทรัพยแ์ละหนี- สินทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื$ องมือทางการเงินนี- ให้ข้อกาํหนดเกี$ยวกบันิยาม
สินทรัพยท์างการเงินและหนี- สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดั
รายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี$ยง โดยผลกระทบจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื$องมือทางการเงิน มีดงันี-   
(1) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี- วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะ
ขึ-นอยูก่บัโมเดลธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั-น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
หรือผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น 

หนี- สินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย  
ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 
(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที$คาดว่าจะเกิดขึ-นต่อสินทรัพยท์างการเงินที$
วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที$มีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดขึ-นก่อน บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการเปลี$ยนแปลงในความเสี$ยงดา้นเครดิตของสินทรัพย์
ทางการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื$อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบี-ยที$
แทจ้ริงที$แตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหนี-การคา้ที$ไม่มีองคป์ระกอบเกี$ยวกบั
การจดัหาเงินที$มีนัยสําคญั ซึ$ งบริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื$อผล
ขาดทุนที$คาดวา่จะเกิดขึ-นตลอดอาย ุ
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(3) การบญัชีป้องกนัความเสี$ยง 
บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 9 ในเรื$องการบญัชีป้องกนั

ความเสี$ยง ซึ$ งระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชีป้องกนัความเสี$ยงที$สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี$ยงของบริษทั และตอ้งนาํขอ้มูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปใน
อนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี$ยง 

 
การป้องกนัความเสี$ยงจากมูลค่ายติุธรรม 

ในกรณีที$ตราสารอนุพนัธ์ถูกใชใ้นการป้องกนัความเสี$ยงต่อการเปลี$ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย ์หนี- สิน หรือขอ้ผูกมดัที$ยงัไม่มีการรับรู้ กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตามมูลค่า
ยติุธรรมหรือองคป์ระกอบที$เป็นเงินตราต่างประเทศของเครื$องมือทางการเงินที$ใชป้้องกนัความเสี$ยง
ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน รายการที$ไดรั้บการป้องกนัความเสี$ยงตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเพื$อให้
สอดคลอ้งกบัความเสี$ยงที$มีการป้องกนั  กาํไรหรือขาดทุนที$เกิดขึ-นถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 
3.2 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ$มตน้สัญญา บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั-นเป็นการให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์$ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ$งเพื$อการแลกเปลี$ยนกบัสิ$งตอบแทน 

บริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที$บอกเลิกไม่ได้ที$ระบุในสัญญาเช่าหรือตาม
ระยะเวลาที$เหลืออยูข่องสัญญาเช่าที$มีผลอยู ่ณ วนัที$นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั- ง
แรก (ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหากมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที$จะใชสิ้ทธิเลือกนั-นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที$จะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั-น 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ ณ วนัที$สัญญาเช่าเริ$ มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหัก        
ค่าเสื$อมราคาสะสมและค่าเผื$อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี- สินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนี- สินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เริ$มแรก ตน้ทุนทางตรงที$เกิดขึ-น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆที$จ่ายชาํระ ณ วนัที$สัญญาเช่าเริ$ม
มีผลหรือก่อนวนัที$สัญญาเริ$มมีผลหกัสิ$งจูงใจตามสัญญาเช่าที$ไดรั้บ 

ค่าเสื$อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แต่ละประเภท 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ$ากวา่  

 
สัญญาเช่าระยะสั-นและสัญญาเช่าซึ$ งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ$า 

สําหรับสัญญาเช่าที$มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัที$สัญญาเช่ามีผล และไม่มี
สิทธิการเลือกซื-อ และสัญญาเช่าซึ$ งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ$า จาํนวนเงินที$จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า
ดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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4. ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 มาถือปฏิบัติ  

ตามที$กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื$องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 16 มาถือ
ปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั  

จากการเปลี$ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื$องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี-    
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เครื$องมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที$ 16 

 ณ วนัที$ 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพย์หมุนเวยีน        
   เงินลงทุนชั$วคราว 6,100,034  (6,100,034)  -  - 
   ลูกหนี-การคา้และลูกหนี-หมุนเวียนอื$น 57,788,888  (2,220,199)  -  55,568,689 
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื$น -  6,385,465   -  6,385,465 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น 60,188,609  -  (1,493,322)  58,695,287 
       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 563,162,821  (1,934,768)  (1,493,322)  559,734,731 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  416,734,183  416,734,183 
   สิทธิการเช่าที$ดิน 5,524,264  -  (5,524,264)  - 
   สิทธิการเช่าอาคาร 30,318,461  -  (30,318,461)  - 
       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,909,621,371  -  380,891,458  2,290,512,829 
รวมสินทรัพย์ 2,472,784,192  (1,934,768)  379,398,136  2,850,247,560 
หนี=สินหมุนเวยีน        
 หนี- สินตามสญัญาเช่าที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี -  -  96,481,888  96,481,888 
   รวมหนี=สินหมุนเวยีน 917,705,433  -  96,481,888  1,014,187,321 
หนี=สินไม่หมุนเวยีน        

หนี- สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   48,881,557  (566,327)  -  48,315,230 
   หนี- สินตามสญัญาเช่า -  -  282,916,248  282,916,248 
   หนี- สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื$น -  896,831  -  896,831 
    รวมหนี=สินไม่หมุนเวยีน 311,105,946  330,504  282,916,248  594,352,698 
รวมหนี=สิน 1,228,811,379  330,504  379,398,136  1,608,540,019 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 199,142,940  (2,265,245)  -  196,877,695 
องคป์ระกอบอื$นของส่วนของเจา้ของ 380,896,491  (27)  -  380,896,464 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,161,230,854  (2,265,272)  -  1,158,965,582 
รวมส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 82,741,959  -  -  82,741,959 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,243,972,813  (2,265,272)  -  1,241,707,541 
รวมหนี=สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,472,784,192  (1,934,768)  379,398,136  2,850,247,560 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เครื$องมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที$ 16 

 ณ วนัที$ 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพย์หมุนเวยีน        
    เงินลงทุนชั$วคราว 100,034  (100,034)  -  - 
   ลูกหนี-การคา้และลูกหนี-หมุนเวียนอื$น 54,698,912  (2,220,199)  -  52,478,713 
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื$น -  385,465  -  385,465 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 486,934,360  (1,934,768)  -  484,999,592 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  393,110,078  393,110,078 
   สิทธิการเช่าอาคาร 30,318,461  -   (30,318,461)  - 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,676,205,869  -  362,791,617  2,038,997,486 
รวมสินทรัพย์ 2,163,140,229  (1,934,768)  362,791,617  2,523,997,078 
หนี=สินหมุนเวยีน        
 หนี- สินตามสญัญาเช่าส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$ งปี -  -  96,481,888  96,481,888 
    รวมหนี=สินหมุนเวยีน 832,755,921  -  96,481,888  929,237,809 
หนี=สินไม่หมุนเวยีน        
   หนี- สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 44,813,003  (566,327)  -  44,246,676 
   หนี- สินตามสญัญาเช่า -  -  266,309,729  266,309,729 
   หนี- สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื$น -  896,831  -  896,831 
    รวมหนี=สินไม่หมุนเวยีน 208,360,643  330,504  266,309,729  475,000,876 
รวมหนี=สิน 1,041,116,564  330,504  362,791,617  1,404,238,685 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 170,864,714  (2,265,245)  -  168,599,469 
องคป์ระกอบอื$นของส่วนของเจา้ของ 370,599,522  (27)  -  370,599,495 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,122,023,665  (2,265,272)  -  1,119,758,393 
รวมหนี=สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,163,140,229  (1,934,768)  362,791,617  2,523,997,078 

 

4.1 เครื$องมือทางการเงิน 
ผลกระทบที$มีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 199,142,940  170,864,714 
การเพิ$มขึ-นจากค่าเผื$อผลขาดทุนลูกหนี-การคา้และลูกหนี-หมุนเวียนอื$น (2,220,199)  (2,220,199) 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื$อขาย 27  27 
การบญัชีป้องกนัความเสี$ยงและสญัญาอนุพนัธ์ (611,400)  (611,400) 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีที$เกี$ยวขอ้ง 566,327  566,327 
การปรับปรุงกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินกลุ่มเครื$องมือทางการเงิน มาถือปฏิบติั ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 

 
(2,265,245)  (2,265,245) 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 196,877,695  168,599,469 

 



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 23 - 
 

 

การบญัชีป้องกนัความเสี$ยง 
สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัความเสี$ยง บริษทัมีรายการสัญญาอนุพนัธ์ดงัต่อไปนี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที$ 1 มกราคม  2563 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
สญัญาซื-อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
   - การป้องกนัความเสี$ยงในมลูค่ายติุธรรม 285,431 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนสัญญาอนุพนัธ์ 285,431 
หนี=สินไม่หมุนเวยีน  
สญัญาแลกเปลี$ยนอตัราดอกเบี-ย  
   - การป้องกนัความเสี$ยงในมูลค่ายติุธรรม 896,831 
รวมหนี=สินไม่หมุนเวยีนสัญญาอนุพนัธ์ 896,831 

 
4.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 16 มาถือปฏิบติัครั- งแรก บริษทัและบริษทัยอ่ย
รับรู้หนี- สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าที$เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่า
ปัจจุบนัของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที$เหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบี- ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ$ม  
ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 และสาํหรับสัญญาเช่าที$เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัและ
บริษทัย่อยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี- สินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อน
วนัที$นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 16 มาถือปฏิบติัครั- งแรก 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที$เปิดเผย ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 208,633,794  179,544,599 
บวก สิทธิที$จะซื-อหรือขยายระยะเวลาที$ค่อนขา้งแน่ที$จะมีการใชสิ้ทธิ 342,282,388  341,869,850 
หกั  สญัญาพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (121,571,929)                   (121,571,929)                  
หกั ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (1,493,322)             - 
 427,850,931  399,842,520 
หกั  ดอกเบี-ยจ่ายรอตดับญัชี (48,452,795)  (37,050,903) 
หนี- สินตามสญัญาเช่าเพิ$มขึ-นจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที$ 16 
 มาถือปฏิบติั  379,398,136  362,791,617 
หนี- สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562            -              - 
หนี- สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 379,398,136  362,791,617 

    
ประกอบดว้ย    
   หนี- สินสญัญาเช่าหมุนเวียน 96,481,888  96,481,888 
   หนี- สินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 282,916,248  266,309,729 
 379,398,136  362,791,617 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งันี-  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 
      ที$ดิน 18,099,841 - 
      สิทธิการเช่าที$ดิน 5,524,264 - 
      สิทธิการเช่าอาคาร 30,318,461 30,318,461 
      พื-นที$เช่าสาํนกังานใหญ่ 48,987,603  48,987,603 
      พื-นที$เช่าร้านสาขา 306,578,662  306,578,662 
      ยานพาหนะ 7,225,352  7,225,352 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 416,734,183  393,110,078 
 
5. รายการกบับุคคลและกจิการที เกี ยวข้องกนั 

บริษทัมีรายการธุรกิจที$สําคญักับบุคคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกันซึ$ งมีความเกี$ยวขอ้งกันทั-งโดย
ทางตรงและโดยทางออ้มในหุ้นสามญัและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื$อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที$ตกลงกนัระหวา่งบริษทั บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 
ซึ$ งเป็นไปตามธุรกิจ  

บริษทัที$เกี$ยวขอ้งกนัมีดงัต่อไปนี-  
ชื$อบริษทั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั 
   และโรงเรียนเพลินพฒันา 

 บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 

บริษทั เบสแล็บ จาํกดั  บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอม็ แอนด ์อี จาํกดั  บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง  

 
บริษทัมีรายการธุรกิจที$สําคญักบับุคคลและกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 โดยสามารถสรุปดงันี-    
    บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
  สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
  นโยบายการกาํหนดราคา  2563  2562  2563  2562 
รายการในงบกาํไรขาดทุน           
บริษัทย่อย           

ขายสินคา้  ราคาตลาด  -  -  250,925  52,474 
ดอกเบี-ยรับ  ร้อยละ MOR ต่อปี  -  -  -  32,311 
ค่าบริการรับ  ตามสัญญาที$ตกลงร่วมกนั  -  -  1,168  15,000 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม           
เงินปันผลรับ  ตามที$ประกาศจ่าย  -  -  500,000  1,000,000 
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    บาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
  สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
  นโยบายการกาํหนดราคา  2563  2562  2563  2562 
บริษัทที เกี ยวข้องกนั           

ขายสินคา้  ตามสัญญาที$ตกลงร่วมกนั  14,019  2,943,192  14,019  2,943,192 
ซื-อสินคา้  ราคาตลาด  175,855  252,906  175,855  252,906 

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย           
ค่าเช่าที$ดิน  ตามสัญญาที$ตกลงร่วมกนั  277,993  278,374  -  - 
สิทธิการเช่าที$ดินตดัจ่าย  ตามสัญญาที$ตกลงร่วมกนั  71,119  71,119  -  - 
ดอกเบี-ยจ่าย  ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี  16,421  14,959  -  - 
           

    บาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
  สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
  นโยบายการกาํหนดราคา  2563  2562  2563  2562 
รายการในงบกาํไรขาดทุน           
บริษัทย่อย           

ขายสินคา้  ราคาตลาด  -  -  302,046  118,198 
ค่าบริการจ่าย  ตามสัญญาที$ตกลงร่วมกนั  -  -  -  117,196 
ดอกเบี-ยรับ  ร้อยละ MOR ต่อปี  -  -  -  64,267 
ค่าบริการรับ  ตามสัญญาที$ตกลงร่วมกนั  -  -  2,336  71,075 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม           
เงินปันผลรับ  ตามที$ประกาศจ่าย  -  -  500,000  1,000,000 

บริษัทที เกี ยวข้องกนั           
ขายสินคา้  ตามสัญญาที$ตกลงร่วมกนั  28,037  2,976,837  28,037  2,976,837 
ซื-อสินคา้  ราคาตลาด  300,670  623,044  300,670  623,044 

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย           
ค่าเช่าที$ดิน  ตามสัญญาที$ตกลงร่วมกนั  553,308  553,689  -  - 
สิทธิการเช่าที$ดินตดัจ่าย  ตามสัญญาที$ตกลงร่วมกนั  142,258  141,457  -  - 
ดอกเบี-ยจ่าย  ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี  29,863  29,753  -  - 
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ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที$ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมียอดคงเหลือที$มีสาระสําคญักบับุคคล 
และกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั ดงัต่อไปนี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษัทย่อย        

ลูกหนี-การคา้และลูกหนี-หมุนเวยีนอื$น -  -  250,900  14,925 
บริษัทที เกี ยวข้องกนั       

ลูกหนี-การคา้และลูกหนี-หมุนเวยีนอื$น  379,657  1,495,068  379,657 1,495,068 
เจา้หนี-การคา้ 1,020,692  1,137,794  1,020,692 1,137,794 

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย       
 สิทธิการเช่าที$ดินตดัจ่าย 5,382,026  5,524,264  -  - 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการ 1,300,000  1,000,000  -  - 

 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืระยะสั-น กาํหนดชาํระคืนไม่เกิน 1 ปี เพื$อใชเ้ป็นเงินทุนในการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษทัย่อย คิดดอกเบี- ยในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี ของอตัราดอกเบี- ยสินเชื$อของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ$ง 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน  
สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสั-น 4,758,259  5,774,293  3,343,773  4,567,446 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 164,423  139,292  138,170  97,759 
 รวม 4,922,682  5,913,585  3,481,943  4,665,205 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน  
สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสั-น 10,384,196  11,519,203  8,348,393  9,516,644 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 328,846  278,585  276,340  195,518 
 รวม 10,713,042  11,797,788  8,624,733  9,712,162 
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6.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
  บญัชีนี-ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
เงินสด 10,162,060  16,302,807  9,947,921  16,132,211 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 3,339,969  5,017,520  2,894,348  4,876,810 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 141,076,176  90,173,003  65,710,543  27,083,124 
 รวม 154,578,205  111,493,330  78,552,812  48,092,145 

 
7.  ลูกหนี=การค้าและลูกหนี=หมุนเวยีนอื น 
  บญัชีนี-ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหนี-การคา้ - บริษทัที$เกี$ยวขอ้งกนั        
แยกตามอายหุนี- ที$คา้งชาํระ        

     ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 630,556  1,495,068  630,556  1,509,993 
   รวม 630,556  1,495,068  630,556  1,509,993 

ลูกหนี-การคา้ - บริษทัอื$น        
แยกตามอายหุนี- ที$คา้งชาํระ        

     ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 105,583,385  35,893,833  105,514,081  35,893,833 
     0 - 6 เดือน 57,582,786  18,451,668  52,532,445  16,505,498 
     6 - 12 เดือน 5,921,843  3,754,317  4,940,748  2,802,632 
     มากกวา่ 12 เดือน 4,066,909  3,462,611  2,578,944  2,170,816 

   รวม 173,154,923  61,562,429  165,566,218  57,372,779 
หกั  ค่าเผื$อหนี-สงสัยจะสูญ (7,290,444)  (6,149,513)  (5,344,262)  (4,405,426) 

         ค่าเผื$อการรับคืนสินคา้ (13,466,645)  (2,760,638)  (13,466,645)  (2,760,638) 
   รวม 152,397,834  52,652,278  146,755,311  50,206,715 

รวมลูกหนี-การคา้ 153,028,390  54,147,346  147,385,867  51,716,708 
ลูกหนี- อื$น        
เงินทดรองจ่าย 517,558  535,952  510,558  508,965 
อื$น ๆ 4,236,455  3,105,590  3,271,859  2,473,239 
รวมลูกหนี- อื$น 4,754,013  3,641,542  3,782,417  2,982,204 
รวมลูกหนี-การคา้และลูกหนี-หมุนเวียนอื$น - สุทธิ 157,782,403  57,788,888  151,168,284  54,698,912 
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รายการเปลี$ยนแปลงของบญัชีค่าเผื$อหนี-สงสัยจะสูญและค่าเผื$อการรับคืนสินคา้สําหรับงวดหกเดือน
สิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าเผื$อหนี-  

สงสัยจะสูญ 
 ค่าเผื$อการรับ

คืนสินคา้ 
 ค่าเผื$อหนี-  

สงสัยจะสูญ 
 ค่าเผื$อการ 

รับคืนสินคา้ 
ยอดยกมาตน้งวด 6,149,513  2,760,638  4,405,426  2,760,638 
บวก  ตั-งค่าเผื$อหนี-สงสัยจะสูญและค่าเผื$อการ 
         รับคืนสินคา้ระหวา่งงวด 1,140,931  10,706,007  938,836  10,706,007 
 หกั   โอนกลบับญัชีค่าเผื$อหนี-สงสัยจะสูญ 
          และค่าเผื$อการรับคืนสินคา้ระหวา่งงวด -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 7,290,444  13,466,645  5,344,262  13,466,645 

 
 8. สินค้าคงเหลอื 

  บญัชีนี-ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
วตัถุดิบ 994,528  1,073,796  994,528  1,073,796 
สินคา้ระหวา่งผลิต 7,200,030  7,195,136  7,200,030  7,043,776 
สินคา้สาํเร็จรูป 505,937,691  487,878,038  504,306,988  486,643,812 
 รวม 514,132,249  496,146,970  512,501,546  494,761,384 
หกั  ค่าเผื$อสินคา้สูญหาย (3,034,178)  (2,766,575)  (3,034,178)  (2,766,575) 
 ค่าเผื$อสินคา้เสื$อมสภาพและเคลื$อนไหวชา้ (189,899,012)  (165,788,435)  (189,799,427)  (165,688,850) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 321,199,059  327,591,960  319,667,941  326,305,959 
 
รายการเปลี$ยนแปลงของบญัชีค่าเผื$อสินคา้สูญหายและสินคา้เสื$อมสภาพและเคลื$อนไหวสรุปไดด้งันี-  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมาตน้งวด 168,555,010  191,017,875  168,455,425  190,911,454 
เพิ$มขึ-น 25,559,380  8,791,589  25,559,380  8,791,590 
ลดลง (1,181,200)  (31,254,454)  (1,181,200)  (31,247,619) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 192,933,190  168,555,010  192,833,605  168,455,425 
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9.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื น 
บญัชีนี-ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื$อขาย        

หน่วยลงทุน - ราคาทุน 100,000  100,000  100,000  100,000 
บวก   กาํไรที$ยงัไม่เกิดขึ-นจากการเปลี$ยนแปลง  
          มลูค่าเงินลงทุน 467 

 
34 

 
467 

  
34 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื$อขาย          
 -  แสดงตามมลูค่ายติุธรรม 100,467  100,034  100,467  100,034 

เงินฝากประจาํ อาย ุ7 เดือน -  6,000,000  -  - 
รวม 100,467  6,100,034  100,467  100,034 

 
10.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื น 

   บญัชีนี-ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
วสัดุสิ-นเปลือง 17,675,749  18,616,162  17,552,036  17,895,191 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 12,863,285  14,056,602  11,945,216  12,448,651 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 23,502,657  23,502,481  23,499,013  23,499,013 
อื$นๆ 5,325,707  4,013,364  5,306,626  3,894,455 
 รวม 59,367,398  60,188,609  58,302,891  57,737,310 

 
11. เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื นที มีภาระคํ=าประกนั 

   บญัชีนี-ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที$ 30  
มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที$ 31  
ธนัวาคม 2562 

เงินฝากประจาํ 12 เดือน  8,000,000  8,000,000 
พนัธบตัรออมทรัพยอ์าย ุ7 ปี  4,942,367  4,932,664 

 รวม  12,942,367  12,932,664 
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ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที$ 31 ธนัวาคม 2562  เงินฝากธนาคารประจาํ 12 เดือน อตัราดอกเบี-ย
ร้อยละ 1.85 และร้อยละ 1.85 ต่อปี ตามลาํดบั และเงินลงทุนในพนัธบตัรออมทรัพยอ์าย ุ7 ปี มูลค่าตามหนา้
ตัrวจาํนวน 5.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบี-ยร้อยละ 3.625 ต่อปี ไดน้าํไปคํ-าประกนัการใช้ไฟฟ้า การเช่าพื-นที$
และตวัแทนจาํหน่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 29.2) 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   รายละเอียดของบริษทัร่วม 
    บาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    วิธีส่วนไดเ้สีย  ค่าเผื$อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  วิธีราคาทุน 

ชื$อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ  

เงินลงทุน 
สัดส่วน 
(ร้อยละ)  

ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 

 2563  

ณ วนัที$ 31        
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 

 2563  

ณ วนัที$ 31        
ธนัวาคม  

2562 

 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 

 2563  

ณ วนัที$ 31        
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 

 2563  

ณ วนัที$ 31        
ธนัวาคม 

2562 
บริษทั เอม็ แอนด ์อี จาํกดั สาํนกัพิมพผ์ูผ้ลิตวารสาร  25 24,667,783  24,945,699  (580,000)  (580,000)  24,087,783  24,365,699  100,000  100,000 
 รวม เทคนิคและคู่มือวิศวกร 24,667,783  24,945,699  (580,000)  (580,000)  24,087,783  24,365,699  100,000  100,000 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  เงินปันผล 

 
สาํหรับงวดสามเดือน

สิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

สิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดสามเดือน

สิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

สิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 
ชื$อบริษทั 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทั เอม็ แอนด ์อี จาํกดั 222,084  26,920  222,084  26,920  500,000  1,000,000  500,000  1,000,000 
 

สาํหรับปี 2563 
ตามรายงานการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นครั- งที$ 1/2563 เมื$อวนัที$ 29 เมษายน 2563 ของบริษทั เอม็ แอนด ์อี 

จาํกดั ที$ประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสิ-นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2546ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ในอตัราหุ้นละ 500.00 บาท จาํนวน 4,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนเงิน 2.00 ลา้นบาท จ่ายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ในวนัที$ 21 กรกฎาคม 2563 

 สาํหรับปี 2562 
  ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นครั- งที$ 1/2562 เมื$อวนัที$ 29  เมษายน 2562 ของบริษทั เอ็ม แอนด์ อี 

จาํกดั ที$ประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสิ-นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2546-2545  ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 00.000,1  บาท จาํนวน 4,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนเงิน 00.4  ลา้นบาท 
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที$ 10  กรกฎาคม 2562 

 
13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที$แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี-  
          บาท 

ชื$อบริษทั  ทุนที$ออกและเรียกชาํระแลว้  สดัส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  ค่าเผื$อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  มูลค่าตามบญัชีวิธีราคาทุน - สุทธิ 

  
ณ วนัที$  30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31        

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$  30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31        

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$  30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31        

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$  30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31        

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$  30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31        

ธนัวาคม 2562 
 (พนับาท)  (พนับาท)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)        
บริษทั เบสแลบ็ จาํกดั 250  250 60.00 60.00  150,000 150,000 - - 150,000 150,000 
บริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั 151,850  151,850 48.97 48.97  83,000,000 83,000,000 (13,667,909)  (13,667,909) 69,332,091 69,332,091 
 รวม     83,150,000 83,150,000 (13,667,909)  (13,667,909) 69,482,091 69,482,091 
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    เมื$อวนัที$ 9 มีนาคม 2563 ที$ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั ซึ$ งเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั มีมติให้เปลี$ยนผูด้าํเนินกิจการโรงเรียนจาก บริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั เป็นนิติบุคคลโรงเรียน 
ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 24 เมื$อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั- งโรงเรียนในระบบแล้ว  
ใหโ้รงเรียนในระบบเป็นนิติบุคคลนบัตั-งแต่วนัที$ไดรั้บใบอนุญาต และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูแ้ทนของนิติ
บุคคล ซึ$ งเป็นเหตุให้ตอ้งแยกโรงเรียนเพลินพฒันาออกจาก บริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั เพื$อให้บริหารงาน
เป็นไปตาม พรบ.2550 

 
14. ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลี$ยนแปลงของบญัชีที$ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งันี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 2,810,661,958  2,325,715,736 
ซื-อสินทรัพยเ์พิ$มระหวา่งงวด 18,556,190  4,296,043 
ขายสินทรัพยร์ะหวา่งงวด (15,848,202)  (15,558,283) 
สินทรัพยที์$เลิกใชแ้ละตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (9,031,454)  (7,800,518) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 2,804,338,492  2,306,652,978 
ค่าเสื อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 1,088,341,696  876,086,376 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับงวด 40,713,415  31,439,174 
ค่าเสื$อมราคาสะสม - สินทรัพยที์$ขาย (15,523,966)  (15,271,024) 
ค่าเสื$อมราคาสะสม - สินทรัพยที์$เลิกใชแ้ละตดัจาํหน่าย (7,986,365)  (7,534,599) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 1,105,544,780  884,719,927 
ค่าเผื อการด้อยค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 914,991  914,991 
ค่าเผื$อการดอ้ยค่าเพิ$มขึ-นระหวา่งงวด 1,896,796  1,896,796 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 2,811,787  2,811,787 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 1,721,405,271  1,448,714,369 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 1,695,981,925  1,419,121,264 

 
บริษทัไดจ้ดจาํนองที$ดินพร้อมสิ$งปลูกสร้าง ซึ$ งเป็นที$ตั-งของศูนยก์ระจายสินคา้ เพื$อคํ-าประกนัวงเงิน

สินเชื$อที$ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 และ 21) 
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15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปลี$ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในการใชส้ําหรับงวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 

2563 สรุปไดด้งันี-  
 บาท 

 
งบการเงินรวม  

 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 35,842,725  30,318,461 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที$ 16 มาถือปฏิบติัครั- งแรก 380,891,458  362,791,617 
เพิ$มขึ-นระหวา่งงวด -  - 
ลดลงระหวา่งงวด (362,265)  - 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับงวด (52,777,167)  (51,986,088) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 363,594,751  341,123,990 

 
 

16.   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รายการเปลี$ยนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ$ งประกอบดว้ยค่าลิขสิทธิs การใช้ซอฟต์แวร์สําหรับ         

งวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี-  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 2,943,182  2,814,524 
เพิ$มขึ-นระหวา่งงวด 226,821  82,371 
ลดลงระหวา่งงวด (289,365)  (289,365) 
ค่าตดัจาํหน่ายเพิ$มขึ-นสาํหรับงวด (368,249)  (368,978) 
ค่าตดัจาํหน่ายลดลงระหวา่งงวด 289,350  289,350 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 2,801,739  2,527,902 

 
17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั=นจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที$ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั- นจาํนวนเงิน 190.00 
ลา้นบาท และ 40.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในรูปแบบของตัrวสัญญาใช้เงินวงเงิน 250.00 ลา้นบาท อายุไม่เกิน 3 
เดือน อตัราดอกเบี-ยร้อยละ 3 ต่อปี และ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวน 
23.03 ลา้นบาท อตัราดอกเบี-ยร้อยละ MOR ต่อปี คํ-าประกนัโดยการจดจาํนองที$ดินพร้อมสิ$งปลูกสร้าง (หมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 14) 
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18. เจ้าหนี=การค้าและเจ้าหนี=หมุนเวยีนอื น 
บญัชีนี-ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
เจา้หนี-การคา้ - บริษทัที$เกี$ยวขอ้งกนั 1,271,617  1,137,794  1,020,692  1,137,794 
เจา้หนี-การคา้ - บริษทัอื$น 562,695,988  594,559,079  562,732,532  593,935,758 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 64,379,419  66,101,878  59,506,245  54,567,349 
เจา้หนี- ค่าซื-อทรัพยสิ์น 5,093,346  2,196,330  3,012,569  1,426,351 
ตัrวเงินจ่าย 196,643  3,077,511  196,643  3,077,511 
เจา้หนี- อื$น 37,024,267  15,391,307  37,024,266  15,391,307 

รวม 670,661,280  682,463,899  663,492,947  669,536,070 

 
19. รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี 

บญัชีนี-ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 81,294,025  100,962,140 
หกั ส่วนที$รอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหนึ$งปี (65,346,370)  (59,377,559) 

  สุทธิ 15,947,655  41,584,581 
 
รายได้รับล่วงหน้ารอตดับญัชีมีรายการเคลื$อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 

2563 สรุปไดด้งันี-  
 บาท 

 งบการเงินรวม 
 รายไดค้่าธรรมเนียม 

แรกเขา้ 
 รายไดค้่าบาํรุง

การศึกษา 
 รวม 

ยอดยกมา ณ วนัที$ 1 มกราคม 2562 39,178,333  60,495,413  99,673,746 
บวก เพิ$มขึ-นระหวา่งปี 14,726,000  186,970,301  201,696,301 
หกั รับรู้เป็นรายไดร้ะหวา่งปี (7,816,375)  (190,562,518)  (198,378,893) 
หกั คืนเงินเนื$องจากนกัเรียนลาออก (187,000)  (1,842,014)  (2,029,014) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 45,900,958  55,061,182  100,962,140 
บวก เพิ$มขึ-นระหวา่งงวด 4,180,000  88,570,901  92,750,901 
หกั รับรู้เป็นรายไดร้ะหวา่งงวด (9,908,883)  (102,510,133)  (112,419,016) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 40,172,075  41,121,950  81,294,025 
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20. หนี=สินหมุนเวียนอื น 
บญัชีนี-ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
เจา้หนี-ค่าคูปองและบตัรเติมเงิน 19,816,519  19,849,706  19,816,519  19,849,706 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที$จ่ายคา้งจ่าย 815,893  1,592,519  597,071  1,425,793 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 4,136,412  3,175,014  3,380,574  2,174,517 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหนงัสือ 3,182,341  5,418,593  3,182,341  5,418,593 
อื$นๆ 5,466,225  2,983,615  3,539,069  2,247,217 
   รวม 33,417,390  33,019,447  30,515,574  31,115,826 

 
21. เงินกู้ยมืระยะยาว 

บญัชีนี-ประกอบดว้ย 
      บาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงินกู ้  
อตัราดอกเบี-ย

(ร้อยละ)  การชาํระคืน 

 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 

2563 

 ณ วนัที$ 31 
ธนัวาคม  

2562 

 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 

2563 

 ณ วนัที$ 31 
ธนัวาคม  

2562 
1  THBFD 

3M+3.85* 
 ชาํระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน 

เริ$มตั-งแต่ 31 กรกฎาคม 2557  
ครบกาํหนดวนัที$ 30 กนัยายน 2564 

 

44,380,000 

 

53,320,000  44,380,000  53,320,000 
2  MLR-1.5  ชาํระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน 

เริ$มตั-งแต่ 30 พฤศจิกายน 2557  
ครบกาํหนดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2566 

 

88,710,000 

 

94,872,000  88,710,000  94,872,000 
3 6.00 - 7.50 ** ชาํระคืนเมื$อครบกาํหนดตามสญัญา  70,100,000  56,450,000  -  - 
4 2.00 ชาํระคืนปีที$ 3  

เริ$ม 14 เมษายน 2565 
 

20,000,000 
 

-  20,000,000  - 
รวม    223,190,000  204,642,000  153,090,000  148,192,000 
หกั ส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี  (106,608,000)  (70,658,000)  (60,408,000)  (60,408,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ  116,582,000  133,984,000  92,682,000  87,784,000 
 
* อตัราดอกเบี-ยจ่ายตามสัญญาแลกเปลี$ยนอตัราดอกเบี-ยเงินกู ้
**   เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยที$ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ-าประกนั 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวคํ-าประกนัโดยที$ดินพร้อมสิ$งปลูกสร้าง ซึ$ งเป็นที$ตั-งของศูนยก์ระจายสินคา้เพื$อเป็น
หลกัประกนัหนี-  (หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 30.3) 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื$อนไขทางการเงินบางประการตามที$ระบุใน
สัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนภาระหนี- ที$มีดอกเบี-ยต่อส่วนของทุน และอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระหนี-  เป็นตน้  
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และบริษัทได้ทาํสัญญาแลกเปลี$ยนอัตราดอกเบี- ยของวงเงินกู้ล ําดับที$  1 กับธนาคารผูใ้ห้กู้เพื$อ
แลกเปลี$ยนอัตราดอกเบี- ยตามที$กําหนดในสัญญาเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี- ยลอยตัวบวกอัตราที$กาํหนด  
(หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 29.3) 

 
22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 

บญัชีนี-ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
สาํรองเงินชดเชยพนกังานเมื$อออกจากงาน 58,246,636  60,467,986  49,384,776  52,031,378 
สาํรองเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 23,670,666  24,982,853  23,670,666  24,982,853 
   รวม 81,917,302  85,450,839  73,055,442  77,014,231 

 
รายการเปลี$ยนแปลงของบญัชีภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งันี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562  
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัตน้งวด 85,450,839  61,119,627  77,014,231  54,279,902 
ส่วนที$รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:        
   ตน้ทุนบริการในอดีต -  10,753,924  -  9,674,086 
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  3,175,018  5,271,998  2,973,276  4,817,198 
   ตน้ทุนดอกเบี-ย 800,035  1,882,196  576,525  1,688,489 
   ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
     ประกนัภยั - ผลประโยชน์ระยะยาวอื$น -  2,666,923  -  2,666,923   

ส่วนที$รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น:        
   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั          

  ส่วนที$เกิดจากการปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง -  4,392,762  -  4,392,762 
  ส่วนที$เกิดจากการเปลี$ยนแปลงสมมติฐานทางดา้นการเงิน -  6,452,138  -  6,452,138 

ผลประโยชน์ที$จ่ายในระหวา่งงวด (7,508,590)  (7,088,729)  (7,508,590)  (6,957,267) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน ณ วนัปลายงวด 81,917,302  85,450,839  73,055,442  77,014,231 

 

ในปี 2562 บริษทัไดใ้ช้ผูเ้ชี$ยวชาญอิสระในการประเมินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานจากการเปลี$ยนแปลง มีผลทาํใหเ้กิดขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
เป็นจาํนวน 10.81 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)้ บริษทัรับรู้ผลกาํไรดงักล่าวในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น 
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23. สินทรัพย์และหนี=สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยแ์ละหนี- สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562  
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  57,728,986  50,238,773  57,612,986  50,122,773 
หนี- สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (98,935,606)  (99,120,330)  (94,893,436)  (94,935,776) 
สินทรัพย ์(หนี- สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (41,206,620)  (48,881,557)  (37,280,450)  (44,813,003) 

 
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี- สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี-  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี 
ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่ม
เครื$องมือทางการเงิน 

 ยอดตามบญัชี 
ณ วนัที$ 1  

มกราคม 2563 

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื$น 

 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
ขาดทุนที$ยงัไม่เกิดขึ-นจากการทาํสญัญาอนุพนัธ์ -  122,280  122,280  1,067,736  -  1,190,016 
ค่าเผื$อหนี-สงสยัจะสูญและค่าเผื$อหนี-การคืนสินคา้ 1,433,215  444,040  1,877,255  1,884,928  -  3,762,183 
ค่าเผื$อสินคา้เสื$อมสภาพและเคลื$อนไหวชา้ 33,103,713  -  33,103,713  4,383,629  -  37,487,342 
ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าสินทรัพยถ์าวร 182,999  -  182,999  379,358  -  562,357 
ค่าเผื$อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 116,000  -  116,000  -  -  116,000 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,402,846  -  15,402,846  (791,758)  -  14,611,088 

 รวม 50,238,773  566,320  50,805,093  6,923,893  -  57,728,986 

หนี- สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
กาํไรที$ยงัไม่เกิดขึ-นจากการเปลี$ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 7  (7)  -  58  -  58 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 99,120,323  -  99,120,323  (102,984)  (110,430)  98,906,909 

    สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  28,639  -  28,639 

 รวม 99,120,330  (7)  99,120,323  (74,287)  (110,430)  98,935,606 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัที$ 31 
ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่ม

เครื$องมือทางการเงิน 

 ณ วนัที$ 1  
มกราคม 2563 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื$น 

 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
ขาดทุนที$ยงัไม่เกิดขึ-นจากการทาํสญัญาอนุพนัธ์ -  122,280  122,280  1,067,736  -  1,190,016 
ค่าเผื$อหนี-สงสยัจะสูญและค่าเผื$อหนี-การคืนสินคา้ 1,433,215  444,040  1,877,255  1,884,928  -  3,762,183 
ค่าเผื$อสินคา้เสื$อมสภาพและเคลื$อนไหวชา้ 33,103,713  -  33,103,713  4,383,629  -  37,487,342 
ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าสินทรัพยถ์าวร 182,999  -  182,999  379,358  -  562,357 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,402,846  -  15,402,846  (791,758)  -  14,611,088 

 รวม 50,122,773  566,320  50,689,093  6,923,893  -  57,612,986 

หนี- สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
กาํไรที$ยงัไม่เกิดขึ-นจากการเปลี$ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 7  (7)  -  58  -  58 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 94,935,769  -  94,935,769  (71,030)  -  94,864,739 

    สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  28,639  -  28,639 

 รวม 94,935,776  (7)  94,935,769  (42,333)  -  94,893,436 



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 37 - 
 

 

24.  หนี=สินตามสัญญาเช่า 
มูลค่าตามบญัชีของหนี- สินตามสัญญาเช่าและการเคลื$อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งันี-  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 16 มาถือปฏิบติั 379,398,136  362,791,617 
ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 379,398,136  362,791,617 
เพิ$มขึ-น -  - 
เพิ$มขึ-นจากดอกเบี-ย 1,479,411  1,425,457 
เงินจ่ายชาํระค่าเช่าตามสญัญา (43,532,842)  (43,532,842) 
ลดลงจากการลดค่าเช่า (6,372,063)  (6,372,063) 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา (252,717)  - 
ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 330,719,925  314,312,169 
หกั ส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระในหนึ$งปี (96,066,637)  (95,388,359) 
หนี- สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระในหนึ$งปี 234,653,288  218,923,810 

  
 

รายละเอียดจํานวนเงินที$ต้องจ่ายชําระ ณ วนัที$  30 มิถุนายน 2563 และวนัที$  1 มกราคม 2563 (หลัง
ปรับปรุง) มีดงันี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563  ณ วนัที$ 1 มกราคม  2563 (หลงัปรับปรุง) 
 เงินตน้  ดอกเบี-ยจ่าย  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบี-ยจ่าย  ยอดชาํระ 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหนึ$งปี 96,066,637  4,975,347  101,041,984  96,481,888 3,625,310  100,107,198 
ถึงกาํหนดจ่ายชาํระหลงัจากหนึ$งปีแต่ไม่เกินห้าปี 234,653,288  41,743,131  276,396,419  282,916,248 44,827,485  327,743,733 

 รวม 330,719,925  46,718,478  377,438,403  379,398,136 48,452,795  427,850,931 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
 ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563  ณ วนัที$ 1 มกราคม  2563 (หลงัปรับปรุง) 
 เงินตน้  ดอกเบี-ยจ่าย  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบี-ยจ่าย  ยอดชาํระ 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหนึ$งปี 95,388,359  4,859,767  100,248,126  96,481,888 3,652,602  100,134,490 
ถึงกาํหนดจ่ายชาํระหลงัจากหนึ$งปีแต่ไม่เกินห้าปี 218,923,810  30,559,183  249,482,993  266,309,729 33,398,301  299,708,030 

 รวม 314,312,169  35,418,950  349,731,119  362,791,617 37,050,903  399,842,520 
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25.  หนี=สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื น 
ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดของหนี- สินทางการเงินหมุนเวยีนอื$น มีดงันี-  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
สญัญาป้องกนัความเสี$ยงจากเงินตราต่างประเทศ 4,592,236  -  4,592,236  - 
สญัญาแลกเปลี$ยนอตัราดอกเบี-ย (หมายเหตุ  

งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 29.3.3) 1,357,847  
 

-  1,357,847  
 

- 
รวมหนี- สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื$น 5,950,083  -  5,950,083  - 

 
26.  ภาษีเงินได้ 

ส่วนประกอบหลกัของ (ค่าใชจ่้าย) รายได ้ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้$แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด -  6,222,460  -  6,222,460 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปลี$ยนแปลงของผลต่างชั$วคราวที$รับรู้เมื$อ

 เริ$มแรกและที$กลบัรายการ 5,085,973  (672,750)  5,069,996  (676,270) 
รวม 5,085,973  5,549,710  5,069,996  5,546,190 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้$แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด -  6,222,460  -  6,222,460 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปลี$ยนแปลงของผลต่างชั$วคราวที$รับรู้เมื$อ

 เริ$มแรกและที$กลบัรายการ 6,998,180  (2,699,955)  6,966,226  (2,633,059) 
รวม 6,998,180  3,522,505  6,966,226  3,589,401 
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27. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั=นพื=นฐาน 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั-นพื-นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที$เป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทั (ไม่รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื$น) ด้วยจาํนวนถวัเฉลี$ยถ่วงนํ- าหนักของหุ้นสามญัที$ออกอยู่ใน
ระหวา่งงวด  

   สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุด

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 
  ส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 3,199,765  33,706,221  (6,522,185)  28,474,770 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ-าหนกั (หุ้น) 391,944,418  391,944,418  391,944,418  391,944,418 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั-นพื-นฐาน (บาท/หุ้น) 0.008  0.086  (0.017)  0.073 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุด 

วนัที$ 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 
  ส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (17,302,124)  21,313,437  (28,552,850)  14,917,861 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ-าหนกั (หุ้น) 391,944,418  391,944,418  391,944,418  391,944,418 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั-นพื-นฐาน (บาท/หุ้น) (0.044)  0.054  (0.073)  0.038 

 
28. ส่วนงานดําเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที$นาํเสนอนี- สอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที$มีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ$าเสมอ เพื$อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

  กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงาน คือ ส่วนงานธุรกิจขายปลีก ส่วนงานช่องทางการจาํหน่ายอื$น 
และส่วนงานธุรกิจโรงเรียน โดยมีส่วนงานหลกัซึ$ งดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศ
ไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรขั-นตน้ของแต่ละ
ส่วนงาน และประเมินกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที$ใชใ้นการ
วดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน  
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 
มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี-  
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน  
 ส่วนงานธุรกิจขายปลีก  ส่วนงานช่องทางจาํหน่ายอื$น  ส่วนงานธุรกิจโรงเรียน  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากภายนอก 182.89  549.33  196.56  264.02  64.03  56.62  443.48  869.97 
รายไดท้ั-งสิ-น 182.89  549.33  196.56  264.02  64.03  56.62  443.48  869.97 
กาํไรขั-นตน้จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 70.62  211.12  72.53  87.01  31.96  21.14  175.11  319.27 
รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายที$ไม่ไดปั้นส่วน:                
รายไดอื้$น             11.65  23.79 
ค่าใชจ่้ายในการขาย             (72.83)  (174.22)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (101.81)  (119.96)
ตน้ทุนทางการเงิน             (3.84)  (3.32)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             0.22  0.02 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้             5.09  (5.55)
กาํไรสาํหรับงวด             13.59  40.03 
              
ณ วนัที$ 30 มิถุนายน              
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์         1,695.98  1,747.23 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        363.59  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        2.80  3.31 
สิทธิการเช่าที$ดินและอาคาร        -  40.70 
เงินคํ-าประกนัการเช่าและเงินมดัจาํ        82.63  86.97 
สินทรัพยอื์$น             761.13 783.58 
รวมสินทรัพย ์             2,906.13 2,661.79 
  
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน  
 ส่วนงานธุรกิจขายปลีก  ส่วนงานช่องทางจาํหน่ายอื$น  ส่วนงานธุรกิจโรงเรียน  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากภายนอก 545.08  1,075.57  377.89  466.55  112.42  101.53  1,035.39  1,643.65 
รายไดท้ั-งสิ-น 545.08  1,075.57  377.89  466.55  112.42  101.53  1,035.39  1,643.65 
กาํไรขั-นตน้จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 203.89  398.22  134.49  149.55  42.95  31.39  381.33  579.16 
รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายที$ไม่ไดปั้นส่วน:                
รายไดอื้$น             22.05  33.94 
ค่าใชจ่้ายในการขาย             (213.82) (348.25)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (194.74)  (225.75)
ตน้ทุนทางการเงิน             (7.39)  (6.59)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             0.22  0.02 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้             7.00 (3.52)
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             (5.35)  29.01 
              
ณ วนัที$ 30 มิถุนายน              
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์         1,695.98  1,747.23 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        363.59  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        2.80  3.31 
สิทธิการเช่าที$ดินและอาคาร        -  40.70 
เงินคํ-าประกนัการเช่าและเงินมดัจาํ        82.63  86.97 
สินทรัพยอื์$น             761.13 783.58 
รวมสินทรัพย ์             2,906.13 2,661.79 

 
กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑร์าคาที$คิดกบัลูกคา้ทั$วไปเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 
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29. ภาระผูกพนัและหนี=สินที อาจจะเกดิขึ=น 
ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าบริการที$เกี$ยวขอ้งจาก

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทั
ย่อยได้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับสัญญาเช่าและหนี- สินตามสัญญาเช่าบริการที$เกี$ยวข้องที$เคยจัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที$เหลืออยู่คิดลดด้วย
อตัราดอกเบี-ยเงินกูย้มืส่วนเพิ$มตามที$กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 15 
29.1    ภาระผกูพนัเกี$ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

29.1.1   ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีสัญญาเช่าพื-นที$เพื$อเป็นที$ตั-งสาขารวมทั-งสิ-นจาํนวน 96 
สาขา โดยมีอายุสัญญาเช่าตั-งแต่ 1 ปีถึง 20 ปี  ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคที$ตอ้งจ่าย
รวมต่อปี 28.80 ลา้นบาท โดยค่าเช่าบางส่วนคาํนวณจากร้อยละของยอดขายของแต่ละสาขา 

29.1.2 ณ วนัที$  30 มิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าดําเนินงานที$เกี$ยวข้องกับ
ค่าบริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั-งแต่ 1 ถึง 30 ปี 

 
ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั-นตํ$า

ที$ตอ้งจ่ายในอนาคตทั-งสิ-นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี-  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที$ 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที$ 31

ธนัวาคม 2562 
จ่ายชาํระ        

ภายใน 1 ปี 66,404,110 88,299,339 66,404,110 86,917,425 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 48,802,886 92,252,970 48,802,886 86,467,784 
มากกวา่ 5 ปี 5,622,456 28,081,485 5,622,456 6,159,390 
 120,829,452 208,633,794 120,829,452 179,544,599 

 
29.2 การคํ-าประกนั 

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัให้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศออกหนังสือคํ- าประกันการ
ปฏิบติังานตามสัญญาและประกนัการเช่าพื-นที$ ค ํ-าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร จาํนวน 4.10 ลา้นบาท 
และออกหนังสือการคํ- าประกนัการใช้ไฟฟ้าและประกนัการเช่าพื-นที$สํานกังาน คํ- าประกนัโดยเงิน
ลงทุนอื$น จาํนวน 1.10 ลา้นบาท 

 
29.3 ภาระผกูพนัเกี$ยวกบัสัญญาใหบ้ริการระยะยาว 

29.3.1  บริษทัทาํสัญญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบับริษทัในต่างประเทศแห่งหนึ$ ง อายุสัญญา 3 ปี 
ตั-งแต่วนัที$ 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัที$ 31 ตุลาคม 2565 เมื$อครบกาํหนดอายุสัญญาแล้ว 
ไม่มีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ$งบอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ถือเสมือนมีผลผกูพนัตามเดิม
ต่อไปอีกทุกๆ 1 ปีจนกวา่จะมีฝ่ายหนึ$งฝ่ายใดแจง้สิ-นสุดสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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29.3.2   บริษทัทาํสัญญารับอนุญาตให้ใชลิ้ขสิทธิs หนงัสือกบัเจา้ของผลงานต่างๆ โดยมีอายุสัญญา 
3 ปีและสามารถต่ออายสุัญญาไปอีก 3 ปีโดยอตัโนมติัและมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอตัรา
ร้อยละของจาํนวนเล่มที$จดัพิมพห์รือจาํหน่าย 

  29.3.3      สัญญาแลกเปลี$ยนอตัราดอกเบี-ย (Interest Rate Swap Transaction Agreement) 
 
บริษัทมีรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี$ยนอัตราดอกเบี- ยที$ยงัคงมีผลบังคับ ณ วนัที$  30 

มิถุนายน 2563 ดงันี-  
 

จาํนวนเงินตน้ 
 อตัราดอกเบี-ยรับตามสญัญา

แลกเปลี$ยน (ร้อยละ) 
 อตัราดอกเบี-ยจ่ายตามสญัญา

แลกเปลี$ยน (ร้อยละ) 
  

วนัสิ-นสุดสญัญา 
88.76 ลา้นบาท  THBFIX 1M + 1.74  THBFD 3M + 3.85   มิถุนายน 2564 

 
30.  วงเงินสินเชื อ 

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีวงเงินสินเชื$อกบัสถาบนัการเงินในประเทศ ดงันี-  
30.1 บริษทัมีวงเงิน เงินเบิกเกินบญัชี 3 วงเงิน รวมเป็นเงิน 60 ลา้นบาท ซึ$ งทาํสัญญากบัสถาบนัการเงิน

สามแห่ง อตัราดอกเบี-ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ$ งประกอบดว้ย 
30.1.1)  2 วงเงิน วงเงินละ 20 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ-าประกนั 
30.1.2)  1 วงเงิน วงเงินละ 20 ลา้นบาท คํ-าประกนัโดยการจดจาํนองที$ดินพร้อมสิ$งปลูกสร้าง 
 

30.2 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั-น 2 วงเงิน รวมเป็นเงิน 250 ลา้นบาท ซึ$ งทาํสัญญากบัสถาบนัการเงินสองแห่ง 
ในรูปตัrวสัญญาใชเ้งิน อายไุม่เกิน 3 เดือน อตัราดอกเบี-ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ซึ$ งประกอบดว้ย 
30.2.1)  1 วงเงิน วงเงินละ 50 ลา้นบาท ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ-าประกนั 
30.2.2)  1 วงเงิน วงเงินละ 200 ลา้นบาท คํ-าประกนัโดยการจดจาํนองที$ดินพร้อมสิ$งปลูกสร้าง 

 
30.3 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินหนึ$งแห่ง วงเงิน 700 ลา้นบาท คํ-าประกนัโดยจาํนอง

จดที$ดินพร้อมสิ$งปลูกสร้าง ซึ$ งประกอบดว้ย 
30.3.1)  วงเงิน 250 ลา้นบาท อตัราดอกเบี-ยร้อยละ THBFD 3M+3.85 ต่อปี 
30.3.2)  วงเงิน 250 ลา้นบาท อตัราดอกเบี-ยร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี 
30.3.3)  วงเงิน 200 ลา้นบาท ไม่ไดเ้บิกใช ้โดยบริษทัขอยกเลิกวงเงินสินเชื$อเมื$อวนัที$ 21/11/2562 

 
31. หนี=สินที เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดคงเหลือของหนี- สินทางการเงินที$
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี-  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หนี- สินทางการเงิน  อตัราแลกเปลี$ยนเฉลี$ย (บาท)             

 
สกลุเงิน 

 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที$ 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที$ 30 
มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที$ 31
ธนัวาคม 2562 

  (พนั)  (พนั)     
เหรียญสหรัฐอเมริกา  6 13 31.0658 30.3313 
สิงคโปร์  66 - 22.4405 22.5935 
ปอนดอ์งักฤษ  2,025 988 38.4269 39.9523 
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ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีสัญญาป้องกนัความเสี$ยงจากเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดงันี-  
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สกุลเงิน 
 จาํนวนที$ซื-อ  จาํนวนที$ขาย  อตัราแลกเปลี$ยนตามสญัญาของ   

วนัครบกาํหนดตามสญัญา  (พนั)  (พนั)  จาํนวนที$ซื-อ  จาํนวนที$ขาย  
ปอนดอ์งักฤษ  2,084  -  38.440 - 41.145  -  กรกฎาคม 2563 - ธนัวาคม 2563 

 
32. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี- สินซึ$ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที$เกี$ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที$ไม่มีตลาดที$มี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื-อขายในตลาดที$มีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ธีิ
ราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี- สินดงักล่าวแทน 
ลาํดบัชั-นของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัที$ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื-อขายของสินทรัพยห์รือหนี- สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที$มีสภาพคล่อง 
ระดบัที$ 2 ใชข้อ้มูลอื$นที$สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี- สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ  

   ทางออ้ม 
ระดบัที$ 3 ใชข้อ้มูลที$ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี$ยวกบักระแสเงินในอนาคตที$กิจการประมาณขึ-น  
 
วนัที$ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยที์$วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั-นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี-   
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบัที$ 1  ระดบัที$ 2  ระดบัที$ 3  รวม 

สินทรัพย์ที วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์  -  -  1,547,813,621  1,547,813,621 

 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบัที$ 1  ระดบัที$ 2  ระดบัที$ 3  รวม 

สินทรัพย์ที วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์  -  -  1,295,885,931  1,295,885,931 

 
33. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื=อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื-อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง
ขึ-นอย่างต่อเนื$อง ส่งผลทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย การรับรู้และการ
วดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี- สินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี$ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หนี- สินและหนี- สินที$อาจเกิดขึ-นอยา่งต่อเนื$อง  
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34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ตามมติที$ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั- งที$ 2/2563 เมื$อวนัที$ 9 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัเงินกู้

จากสถาบนัการเงิน วงเงิน 250 ลา้นบาท และเมื$อวนัที$ 6 สิงหาคม 2563 บริษทั ไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินที$มีวตัถุประสงค์เพื$อช่วยเหลือผูป้ระกอบการที$ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื-อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงิน 100 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี-ย THBFIX 
บวกดว้ยอตัราดอกเบี-ยร้อยละ 2.56 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนภายใน 60 เดือน เริ$มชาํระงวดแรกในเดือนที$ 13 
หลงัจากเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

 
35. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี-ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เมื$อวนัที$ 13 สิงหาคม 2563 
 


