
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 งบกําไรขาดทุน  สําหรับงวดสามเดือนและงวด    
หกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน  จํากัด  (มหาชน)    ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปน  
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้      สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงาน
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม    การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและ     การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป   ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา  งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 

  ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2545 ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2546 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบ
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 

 
   

บริษัท  สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

( นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4306 

 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 4 สิงหาคม 2546   
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(หนวย : พันบาท)
2546 2545

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 107,191             78,886               
     เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา 218,742             305,928             
        ป 2546 และ 2545 จํานวน 635 พันบาท และ 1,437 พันบาท ตามลําดับ)
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  3) 66,100               65,656               
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  4) 120,231             105,587             
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 25,457               20,364               
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 537,721             576,421             
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  5) 12,778               11,158               
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 206,992             207,675             
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 123,082             127,330             
     ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 61,704               50,700               
     ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 32,533               40,027               
     เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 30,251               27,750               
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 467,340             464,640             
                    รวมสินทรัพย 1,005,061          1,041,061          

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2546 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545
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(หนวย : พันบาท)
2546 2545

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 16,862 18,651
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 428,177 411,265
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 18,694 21,247
     คาใชจายคางจาย 19,687 28,628
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 54,239 33,956
            รวมหนี้สินหมุนเวียน 537,659 513,747
หนี้สินไมหมุนเวียน
     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,951 3,699
            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,951 3,699
                  รวมหนี้สิน 540,610 517,446

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล
ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2546 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : พันบาท)
2546 2545

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน
      ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ   1.00 บ(หมายเหตุ 10) 348,129 -                     
          หุนสามัญ   34,812,869 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท -                     348,129
      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
        หุนสามัญ 213,834,300 หุน มูลคาหุนละ  1.00 บา(หมายเหตุ 10) 213,834 -                     
        หุนสามัญ   21,098,713 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท -                     210,987

   สวนเกินมูลคาหุน 81,043 81,043
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-สุทธิ 42,396 46,311
   กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 635 1,437
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย 21,390 15,125
          ยังไมไดจัดสรร 105,153 168,712
             รวมสวนของผูถือหุน 464,451 523,615
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,005,061 1,041,061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี  30 มิถุนยน 2546 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล
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(หนวย : พันบาท)

2546 2545 2546 2545

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 565,423 485,956 1,083,527 929,887
      รายไดอื่น 10,086 4,929 17,753 14,034
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 2,219 2,030 2,219 2,030
                   รวมรายได 577,728 492,915 1,103,499 945,951
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 389,735 351,697 748,567 672,537
      คาใชจายในการขายและบริหาร 137,795 108,521 273,211 211,910
      คาตอบแทนกรรมการ 1,181 1,177 1,328 1,324
                  รวมคาใชจาย 528,711 461,395 1,023,106 885,771
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 49,017 31,520 80,393 60,180
ดอกเบี้ยจาย (52) (52) (109) (141)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (11,698) (7,375) (19,969) (14,757)
กําไรสุทธิ 37,267 24,093 60,315 45,282

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.17         0.11         0.28          0.21         
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.16         -          0.26          -          

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
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(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน)ที่ยัง รวม
ที่ออกและเรียก มูลคาหุน จากการตีราคา ไมเกิดขึ้นใน จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร
ชําระแลว สินทรัพย หลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 210,987 81,043 46,311 1,437                        15,125 168,712 523,615
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                  -        (1,528)             -                            -              -              (1,528)     
ขายสินทรัพยที่ตีราคาเพ่ิมระหวางงวด -                  -        (2,387)             -                            -              -              (2,387)     
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                  -        -                  (802) -              -              (802)        
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 42,396 635                           15,125 168,712 518,898
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 11) 2,847              -        -                  -                            -              -              2,847
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด           (หมายเหตุ 12) -                  -        -                  -                            6,265 (6,265)         -          
เงินปนผลจาย                                                      (หมายเหตุ 1 -                  -        -                  -                            -              (117,609)     (117,609) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -        -                  -                            -              60,315 60,315
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 213,834 81,043 42,396 635                           21,390 105,153 464,451

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 210,987 81,043 35,051 (5,921) 8,938 178,137 508,235
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                  -        (1,323) -                            -              -              (1,323)
ขายสินทรัพยที่ตีราคาเพ่ิมระหวางงวด -                  -        (720) -                            -              -              (720)
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                  -        -                  4,783                        -              -              4,783
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 33,008 (1,138) 8,938 178,137 510,975
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด -                  -        -                  -                            6,187 (6,187) -          
เงินปนผลจาย -                  -        -                  -                            -              (105,494) (105,494)
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -        -                  -                            -              45,282 45,282
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 210,987 81,043 33,008 (1,138) 15,125 111,738 450,763

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545

กําไรสะสม



7                   

(หนวย : พันบาท)
2546 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 60,315          45,282          
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเส่ือมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 25,001          19,867          
         คาเส่ือมราคา - สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 97                 192               
         สิทธิการเชาตัดจาย 4,248            4,248            
         ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 10,070          8,414            
         ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา 3,378            410               
         ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 87                 (325)              
         หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญรับคืน) - ลูกหนี้การคา (224)              (3,337)           
         หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - ลูกหนี้อื่น 55                 -                
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา (4,037)           -                
         สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,219)           (2,030)           
         (กําไร)ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย (554)              1,837            
         กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน (1,352)           (683)              
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 94,865          73,875          
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (307)              5,022            
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (28,092)         6,881            
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (5,148)           (4,658)           
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (2,501)           (8,373)           
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 20,949          52,129          
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (2,553)           (20,615)         
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (8,941)           (3,627)           
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,283          13,123          
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (748)              (321)              
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 87,807          113,436        

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2546 และ 2545
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2546 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซ้ือหลักทรัพยเผื่อขาย (45,000)         (120,000)       
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 131,937        116,895        
     ซ้ือทรัพยสิน (42,852)         (21,098)         
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 12,364          3,400            
     เงินปนผลรับ 600               600               
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน 57,049          (20,203)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (1,789)           232               
     กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธ์ิซ้ือหุนเพิ่ม 2,847            -                
     จายเงินปนผล (117,609)       (105,494)       
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (116,551)       (105,262)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 28,305          (12,029)         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 78,886          84,500          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 107,191        72,471          

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 109               141               
              ภาษีเงินได 22,521          35,372          
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
          2.1  สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545   บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
                  ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน  (0.80) ลานบาท และ 4.78 ลานบาท  ตามลําดับ
     3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2546 และ 2545
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 และ 2545 (ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว) 
และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว) 

 
 

1. เกณฑในการนําเสนองบการเงินและนโยบายการบัญชี 
   

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบ
ยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41  เร่ือง งบการเงินระหวางกาล        รวมทั้งเพิ่มเติมรายการ
ในงบการเงินพื้นฐานอันไดแก   งบดุล    งบกําไรขาดทุน     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน       
และงบกระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่
ตองมีในงบการเงิน (พ.ศ. 2544)   เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่   31  ธันวาคม   พ .ศ. 2545   ดังนั้น  งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคู                
ไปกับงบการเงินสําหรับปบัญชี  พ.ศ. 2545 

     

1.2 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ด บุค เซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเร่ิมดําเนินงานและมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยไมมีสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัทฯ 

 

1.3 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความสะดวกของผูอานงบการเงิน 

                            
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ  มีรายการบัญชีที่ เกิดขึ้นกับกิจการที่ เกี่ ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุม เดียวกันหรือมี                
กรรมการรวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

                                                                        

2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

(หนวย : พันบาท) 
 

 ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
    
เจาหน้ีการคา    

บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม 2,220 1,610 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 10,594 8,375 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 3,954 4,479 
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2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
 

(หนวย : พันบาท)                     
 

  สําหรับงวด 6 เดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ระหวางกัน 

  2546 2545  
     
มูลคาซื้อสินคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 3,242 2,191 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป  จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 17,990 7,321 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 7,140 7,212 ราคาตลาด 

     
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ     

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 5,115 5,001 ราคาที่ตกลงกัน 

 
3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2546  และวันที่ 31 ธันวาคม  2545    ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ             
ไดดังนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 
 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
ลูกหนี้การคา   

ยังไมถึงกําหนดชําระ 41,407 48,563 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 23,863 21,301 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6  เดือน ถึง 12 เดือน 4,844     369 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 19,768 15,252 

            รวมลูกหนี้การคา 89,882 85,485 
ตั๋วเงินรับ 2,603  8,133 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,661) (24,325) 
        คาเผื่อรับคืนสินคา (3,724) (3,637) 
            สุทธิ 66,100  65,656 
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4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
 (หนวย : พันบาท) 

 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
สินคาคงเหลือ 162,574 147,990 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (14,930)     (18,368) 
       คาเผื่อสินคาเคลื่อนไหวชา (27,413) (24,035) 
          สุทธิ 120,231 105,587 

 
5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     

ประกอบดวย 
 

     ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษั ทที่ ป รึกษ า

ทางธุรกิจ 
100 99.93% 100 วิธีราคาทุน  100 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

ว า รส าร เท คนิ ค
และคูมือวิศวกร 

 
 

400 

 
 

25% 

 
 

100 

 
 

วิธีสวนไดเสีย  

 
 

12,678 

 
 

600 
    200  12,778 600 

 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษั ทที่ ป รึกษ า

ทางธุรกิจ 
100 99.93% 100 วิธีราคาทุน 100 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

ว า รส าร เท คนิ ค
และคูมือวิศวกร 

 
 

400 

 
 

25% 

 
 

100 

 
 

วิธีสวนไดเสีย  

 
 

11,058 

 
 

600 
    200  11,158 600 

 

   เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเร่ิมดําเนินงาน และมูลคาเงินลงทุนไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท  เอ็ม แอนด อี จํากัด  สําหรับงวดสาม
เดือนและสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545  เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบ
การเงินรายสามเดือน  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2545  ของบริษัท  
เอ็ม แอนด อี จํากัด ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว   บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสีย
จากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2546  จํานวนเงิน  2.22  ลานบาท  

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม  2545 เ งินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวคิดเปน                 
รอยละ 1.26  และรอยละ 1.06  ตามลําดับ  ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

 
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 207,675 
ซ้ือสินทรัพย 42,852 
ขายสินทรัพย – สุทธิ (2) 
จัดประเภทเปนสินทรัพยรอจําหนาย (17,004) 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน (25,001) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือหุน)     (1,528) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด – สุทธิ 206,992 

 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง    สวนหนึ่งราคาตามบัญชีจํานวนเงิน  28.09   ลานบาท     บริษัทฯ นําไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 

7. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนําเพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
สวนหนึ่งซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 67.81 ลานบาท    บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
จากธนาคารพาณิชยและวงเงินกูยืมระยะยาว 
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8.    ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 

 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีดังนี้ 
                                                                                                                                     

 (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด – สุทธิ 50,700 
จัดประเภทจากที่ดินอาคารและอุปกรณ 17,004 
จําหนายสินทรัพย (9,644) 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - ขายระหวางงวด 3,644 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด – สุทธิ 61,704 

 
 
 

ทรัพยสินรอจําหนายเปนที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง   โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2545 บางสวนบริษัทฯ 
นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย  และใน
ไตรมาส 2 ป 2546  ไดไถถอนหลักประกันดังกลาวทั้งจํานวนแลว 

 
 

ในไตรมาส  2 ป  2546 สวนหนึ่ งราคาตามบัญชีจํ านวน  6 .0  ลานบาท  บริษัทฯ ไดขายใหกับ
บุคคลภายนอกในราคาที่ตกลงกัน โดยมีกําไรจากการขายจํานวน 0.7 ลานบาท 

 
 

9. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 
 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีดังนี้ 
                                                                                                                                     

 (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด – สุทธิ 40,027 
จําหนาย / จัดประเภท (5,010) 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย – ขายระหวางงวด (2,387) 
คาเส่ือมราคา (97) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด – สุทธิ 32,533 

 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางทั้งจํานวน บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
ในไตรมาส 1 ป 2546 บริษัทไดจําหนายที่ดินและอาคารบางสวนราคาตามบัญชี จํานวน  5.01  ลานบาท 

ใหกับบุคคลภายนอกในราคาที่ตกลงกัน โดยมีผลกําไรจากการจําหนายดังกลาว จํานวน 0.64 ลานบาท 
 
10.   ทุนเรือนหุน 
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 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 ไดอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุน (การแตกมูลคาหุน) จากเดิมมูลคาหุนละ 10.0 บาท  เปนมูลคาหุนละ 1.0 บาท  ทําใหทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 348.13 ลานบาท   แบงออกเปน 348.13 ลานหุน  มูลคาหุนละ  1.0  บาท  ประกอบดวย
หุนสามัญทั้งจํานวน  โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 

 
11. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ  

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหมีการแตกหุน
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10  ซ่ึงมีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนแตกเปน 
105,493,430 หนวย และสําหรับกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย แตกเปน 28,800,830 หนวย และ
ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนจากเดิม  16.50 บาทตอหนวย   เปลี่ยนเปน  1.65  บาทตอ
หนวย   และสําหรับกรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยจากเดิม  10.0  บาทตอหนวย    เปลี่ยนเปน  1.0  
บาทตอหนวย  โดยอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน    
 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546    มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  จํานวน 2,847,170 หุน มีผลทําให
ทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 2.85 ลานบาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนเรียก
ชําระเมื่อวันที่ 28 เมษายน   2546 และยังเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิท ธิ  แตยังไมมีผูมาใชจํานวน 
28,800,830 หนวย 

 
12. เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 
 

12.1     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2546 มีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546  ในอัตราหุนละ 1.0 บาท 
(เปนอัตราปนผลกอนดําเนินการแตกหุน) รวมจํานวน 21.38 ลานบาท  และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตาม
กฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2546 เปนจํานวนเงิน 1.15 
ลานบาท 

 

 12.2 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 มีผลใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2545 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท รวมจํานวน 96.23 ลานบาท  โดยบริษัทไดจายเงินปนผล
แลว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546  และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิ   ประจําป 2545 เปนจํานวนเงิน 5.11 ลานบาท 
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13. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 
 สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 2546 2545 2546 2545 2546 2545 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 37,267,312 24,092,330 213,834,300 213,307,988 0.17 0.11 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        
    คงเหลือ 28,800,830 หนวย - - 23,703,338 - - - 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
การแปลงเปนหุนสามัญ 37,267,312 - 237,537,638 - 0.16 - 

   
  สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 

กําไรตอหุน 

 2546 2545 2546 2545 2546 2545 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 60,314,764 45,282,780 213,790,683 213,307,988 0.28 0.21 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        
    คงเหลือ 28,800,830 หนวย - - 21,771,838 - - - 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
การแปลงเปนหุนสามัญ 60,314,764 - 235,562,521 - 0.26 - 

 
   สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545 กําไรตอหุนปรับลด

คํานวณขึ้นโดยไมคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีสิทธิใชสิทธิ 
 
   ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  10    ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ   เมื่อวันที่ 

23 เมษายน 2546   ไดอนุมัติใหมีการแตกหุนสามัญของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 จึงไดถูกคํานวณ
ขึ้นใหมโดยถือเสมือนวาบริษัทฯ ไดทําการแตกหุนมาตั้งแตตนป 2545 
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14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
   

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ  รวมทั้งดําเนินธุรกิจ       
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน     
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

 
 15.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม  2545   บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร

เกี่ยวกับ Letter of Guarantee จํานวนเงิน  4.18 ลานบาท  และ 4.13 ลานบาท ตามลําดับ 
 
 15.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอก  เพื่อใชเปนที่ทําการ

สํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ    นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้ง
สาขารวมทั้งส้ิน 123  สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป  บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภค
จายรวมทั้งหมดประมาณ 89.47 ลานบาทตอป และทําสัญญาเชาเพื่อเปนคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 แหงสัญญา
เชามีอายุ 3 ป 

 
16. การอนุมัติงบการเงิน  

  
   งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลว 
 
  

 




