
 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 งบกําไรขาดทุน  สําหรับงวดสามเดือนและงวด    
เกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน               
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้      สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ
งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม    การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ     
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป   ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวา  งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 

  ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2546 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบ
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 

 
   

บริษัท  สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

( นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4306 

 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 
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(หนวย : พันบาท)
2546 2545

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 90,851                   78,886                   
     เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา
        ป 2546 และ 2545 จํานวน (497) พันบาท และ 1,437 พันบาท ตามลําดับ) 237,610                 305,928                 
     ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  3) 61,337                   65,656                   
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  4) 119,380                 105,587                 
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 20,370                   20,364                   
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 529,548                 576,421                 
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  5) 35,778                   11,158                   
     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 216,989                 207,675                 
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 120,959                 127,330                 
     ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 44,904                   50,700                   
     ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 32,516                   40,027                   
     เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 32,548                   27,750                   
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 483,694                 464,640                 
                    รวมสินทรัพย 1,013,242              1,041,061              

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่  30 กันยายน 2546 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2545



3

(หนวย : พันบาท)
2546 2545

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 6,412 18,651
     เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 419,144 411,265
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 14,364 21,247
     คาใชจายคางจาย 28,512 30,152
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 69,394 32,432
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 537,826 513,747
หน้ีสินไมหมุนเวียน
     หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 2,151 3,699
            รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 2,151 3,699
                  รวมหน้ีสิน 539,977 517,446

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่  30 กันยายน 2546 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
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(หนวย : พันบาท)
2546 2545

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน
      ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ   1.00 บาท (หมายเหตุ 10) 348,129 -                        
          หุนสามัญ   34,812,869 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท -                        348,129
      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
        หุนสามัญ 213,848,070 หุน มูลคาหุนละ  1.00 บาท (หมายเหตุ 10) 213,848 -                        
        หุนสามัญ   21,098,713 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท -                        210,987

   สวนเกินมูลคาหุน 81,043 81,043
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-สุทธิ 36,140 46,311
   กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (497) 1,437
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย 21,390 15,125
          ยังไมไดจัดสรร 121,341 168,712
             รวมสวนของผูถือหุน 473,265 523,615
                 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,013,242 1,041,061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่  30 กันยายน 2546 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล



5

(หนวย : พันบาท)

2546 2545 2546 2545

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 630,676 500,537 1,714,203 1,430,424
      รายไดอ่ืน 11,271 5,171 29,024 19,205
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม -             -             2,219 2,030
                   รวมรายได 641,947 505,708 1,745,446 1,451,659
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 431,475 331,735 1,180,043 1,004,272
      คาใชจายในการขายและบริหาร 157,704 125,555 430,915 337,464
      คาตอบแทนกรรมการ 168 147 1,496 1,471
                  รวมคาใชจาย 589,347 457,437 1,612,454 1,343,207
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 52,600 48,271 132,992 108,452
ดอกเบี้ยจาย (45) (65) (154) (206)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (14,982) (12,975) (34,950) (27,732)
กําไรสุทธิ 37,573 35,231 97,888 80,514

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.18           0.17           0.46             0.38           
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.16           -             0.41             -             

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน
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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
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                 -          (2,194)                -                                -                -                (2,194)        
ขายสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มระหวางงวด -                 -          (7,977)                -                                -                -                (7,977)        
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                 -          -                     (1,934) -                -                (1,934)        
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 36,140 (497)                              15,125 168,712 511,510
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 11) 2,861 -          -                     -                                -                -                2,861
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด           (หมายเหตุ 12) -                 -          -                     -                                6,265 (6,265)           -             
เงินปนผลจาย                                                   (หมายเหตุ 12) -                 -          -                     -                                -                (138,994)       (138,994)   
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -          -                     -                                -                97,888 97,888
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 213,848 81,043 36,140 (497)                              21,390 121,341 473,265

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 210,987 81,043 35,051 (5,921) 8,938 178,137 508,235
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                 -          (1,996) -                                -                -                (1,996)
ขายสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มระหวางงวด -                 -          (720) -                                -                -                (720)
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                 -          -                     6,764                            -                -                6,764
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 32,335 843                               8,938 178,137 512,283
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด -                 -          -                     -                                6,187 (6,187) -             
เงินปนผลจาย -                 -          -                     -                                -                (105,494) (105,494)
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -          -                     -                                -                80,514 80,514
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 210,987 81,043 32,335 843                               15,125 146,970 487,303

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2546 และ 2545

กําไรสะสม



7                      

(หนวย : พันบาท)
2546 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 97,888              80,514              
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 38,839              30,464              
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 114                   283                   
         สิทธิการเชาตัดจาย 6,371                6,372                
         ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 15,143              16,021              
         ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 6,990                -                    
         ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 1,175                (1,232)               
         หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญรับคืน) - ลูกหนี้การคา 1,539                286                   
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา (4,037)               -                    
         สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,219)               (2,030)               
         (กําไร)ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย (554)                  1,745                
         กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน (5,734)               (903)                  
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 155,515            131,520            
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 1,605                14,273              
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (35,926)             (1,496)               
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (6)                     116                   
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (4,798)               (4,103)               
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 11,916              75,929              
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (6,883)               (21,618)             
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (116)                  4,426                
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 35,438              7,328                
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (1,548)               (275)                  
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 155,197            206,100            

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2546 และ 2545
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2546 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อหลักทรัพยเผ่ือขาย (65,000)             (175,000)           
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 131,937            116,987            
     ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (23,000)             (75)                    
     ซื้อทรัพยสิน (67,353)             (51,721)             
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 27,956              3,629                
     เงินปนผลรับ 600                   600                   
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน 5,140                (105,580)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (12,239)             (16,872)             
     กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธ์ิซื้อหุนเพิ่ม 2,861                -                    
     จายเงินปนผล (138,994)           (105,494)           
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (148,372)           (122,366)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 11,965              (21,846)             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 78,886              84,500              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 90,851              62,654              

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 154                   206                   
              ภาษีเงินได 41,833              49,349              
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
          2.1  สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545   บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
                  ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน  (1.93) ลานบาท และ 6.76 ลานบาท  ตามลําดับ
     3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2546 และ 2545
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545 (ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว) 
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว) 

 
 

1. เกณฑในการนําเสนองบการเงินและนโยบายการบัญช ี
   

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบยอ
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล        รวมท้ังเพิ่มเติมรายการใน
งบการเงินพื้นฐานอันไดแก   งบดุล    งบกําไรขาดทุน     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน       และงบ
กระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอท่ีตองมีใน
งบการเงิน (พ.ศ. 2544)   เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีท่ีใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2545   ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคู                
ไปกับงบการเงินสําหรับปบัญชี  พ.ศ. 2545 

     

1.2 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ด บุค เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเริ่มดําเนินงานและมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยไมมีสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัทฯ 

 

1.3 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความสะดวกของผูอานงบการเงิน 

                            
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ  มีรายการบัญชี ท่ี เกิด ข้ึนกับกิจการที่ เกี่ ยวของกันโดยมีผู ถือหุนกลุม เดียวกันหรือมี                
กรรมการรวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

                                                                        

2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

(หนวย : พันบาท) 
 

 ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
    
เจาหนี้การคา    

บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม 1,477 1,610 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 11,947 8,375 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน 3,668 4,479 
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2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
 

(หนวย : พันบาท)                       
 

  สําหรับงวดเกาเดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ระหวางกัน 

  2546 2545  
     
มูลคาซื้อสินคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 3,524 2,482 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป  จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 32,010 9,880 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน 10,325 11,452 ราคาตลาด 

     
คาเชาพื้นที่และคาบริการ     

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 12,521 7,708 ราคาที่ตกลงกัน 

 
3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2546  และวันที่ 31 ธันวาคม 2545    ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระ             
ไดดังนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 
 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
ลูกหนี้การคา   
       ยังไมถึงกําหนดชําระ 13,740 48,563 
       เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 44,497 21,301 
       เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 9,494 369 
       เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 19,776 15,252 
                รวมลูกหนี้การคา 87,507 85,485 
ตั๋วเงินรับ 3,066 8,133 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,424) (24,325) 
       คาเผื่อรับคืนสินคา         (4,812) (3,637) 
                 สุทธิ 61,337 65,656 
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4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 
  ประกอบดวย 
          (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
สินคาคงเหลือ 164,778 147,990 
หัก คาเผื่อสินคาสูญหาย (14,420) (18,368) 
       คาเผื่อสินคาเคลื่อนไหวชา (30,978) (24,035) 
                    สุทธิ 119,380 105,587 

 
 
5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
   ประกอบดวย 

                                                       ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 
บริษัทยอย        
   บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทที่ปรึกษา       
 ทางธุรกิจ 100 99.93% 100 วิธีราคาทุน    100 - 
บริษัทรวม        
  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต       
 วารสารเทคนิค       
        และคูมือวิศวกร 400 25% 100 วิธีสวนไดเสีย 12,678 600 
  บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       
 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 80,000 28.75% 23,000 วิธีสวนไดเสีย 23,000 - 
    23,200  35,778 600 

 
                                                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 

 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 
บริษัทยอย        
   บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทที่ปรึกษา       
 ทางธุรกิจ 100 99.93% 100 วิธีราคาทุน    100 - 
บริษัทรวม        
  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต       
 วารสารเทคนิค       
        และคูมือวิศวกร 400 25% 100 วิธีสวนไดเสีย 11,058 600 
    200  11,158 600 
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  เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเริ่มดําเนินงาน และมูลคาเงินลงทุนไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 
  บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  สําหรับงวดสาม
เดือนและสําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545  เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบ
การเงินรายสามเดือน  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545  ของบริษัท  เอ็ม 
แอนด อี จํากัด ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว   บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546  
จํานวนเงิน  2.22  ลานบาท  และบริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด 
เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายสามเดือน  แตอยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวยังไม
เริ่มดําเนินงาน   ผูบริหารจึงเชื่อวาการไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวมดังกลาวไมมี
ผลกระทบตองบการเงินของบริษัทอยางมสีาระสําคัญ 

 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวคิดเปน             
รอยละ 3.52  และรอยละ 1.06  ตามลําดับ  ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 
 

6. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธ ิ
 
    สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 มีดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 207,675 
ซื้อสินทรัพย 67,353 
ขายสินทรัพย – สุทธิ (2) 
จัดประเภทเปนสินทรัพยรอจําหนาย (17,004) 
คาเสื่อมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (38,839) 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือหุน) (2,194) 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด – สุทธิ 216,989 

 
   ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง สวนหนึ่งราคาตามบัญชีจํานวนเงิน  27.39  ลานบาท บริษัทฯ นําไปเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
 



13 

 
 7.   สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 

 
  สิทธิการเชาอาคารเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนําเพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
สวนหนึ่งซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 66.56 บาท    บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจาก
ธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
 

8. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
 

   สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด – สุทธิ 50,700 
จัดประเภทจากที่ดินอาคารและอุปกรณ 17,004 
จําหนายสินทรัพย (29,008) 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย – ขายระหวางงวด 6,208 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด – สุทธิ 44,904 

 
 
 

ทรัพยสินรอจําหนายเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง   โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บางสวนบริษัทฯ 
นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย  และใน
ไตรมาส 2 ป 2546  ไดไถถอนหลักประกันดังกลาวท้ังจํานวนแลว 

 
 

ในป 2546 สวนหนึ่งราคาตามบัญชีจํานวน 22.80 ลานบาท บริษัทฯ ไดขายใหกับบุคคลภายนอกหลายราย
ในราคาที่ตกลงกัน โดยมีกําไรจากการขายจํานวน 5.08 ลานบาท 

 
9. ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 
 

สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 มีดังนี้ 
                                                                                                                                     

 (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด – สุทธิ 40,027 
จําหนาย / จัดประเภท (5,010) 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย – ขายระหวางงวด (2,387) 
คาเสื่อมราคา (114) 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด – สุทธิ 32,516 

 



14 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งจํานวน บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
ในไตรมาส 1 ป 2546 บริษัทไดจําหนายท่ีดินและอาคารบางสวนราคาตามบัญชี จํานวน  5.01  ลานบาท 

ใหกับบุคคลภายนอกในราคาที่ตกลงกัน โดยมีผลกําไรจากการจําหนายดังกลาว จํานวน 0.64 ลานบาท 
 
10.   ทุนเรือนหุน 
 

 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 ไดอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
มูลคาท่ีตราไวของหุน (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. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ  

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหมีการแตกหุน
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10  ซึ่งมีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนแตกเปน 
105,493,430 หนวย และสําหรับกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย แตกเปน 28,800,830 หนวย และ
ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนจากเดิม  16.50 บาทตอหนวย   เปลี่ยนเปน  1.65  บาทตอ
หนวย   และสําหรับกรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพยจากเดิม  10.0  บาทตอหนวย    เปลี่ยนเปน  1.0  
บาทตอหนวย  โดยอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน    
 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546    มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ซึ่ง
เปนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกตามมติการประชุมผูถือหุนครั้งท่ี 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  จํานวน 2,860,940 
หุน มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจํานวนเงิน 2.86 ลานบาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนเรียกชําระเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2546 และยังเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิใชสิทธิ  แตยังไมมีผู
มาใชจํานวน 28,787,060 หนวย 

 
12. เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 
 

12.1    ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2546 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 มีมติใหจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546  ในอัตราหุนละ 0.10 บาท  รวม
จํานวน 21.38 ลานบาท   โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 
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12.2     ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 มีมติใหจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546  ในอัตราหุนละ 1.0 บาท (เปน
อัตราปนผลกอนดําเนินการแตกหุน) รวมจํานวน 21.38 ลานบาท   โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2546  และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จากผลการ
ดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2546 เปนจํานวนเงิน 1.15 ลานบาท 

 

 12.3 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2546  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 มีมติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2545 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท รวมจํานวน 96.23 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล
แลว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546  และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ   
ประจําป 2545 เปนจํานวนเงิน 5.11 ลานบาท 

 
 

13. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 
 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 2546 2545 2546 2545 2546 2545 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิ 37,573,076 35,230,877 213,843,729 213,307,988 0.18 0.17 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        
    คงเหลือ 28,787,060 หนวย - - 24,511,754 - - - 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
การแปลงเปนหุนสามัญ 37,573,076 - 238,355,483 - 0.16 - 

   
  สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 

กําไรตอหุน 

 2546 2545 2546 2545 2546 2545 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิ 97,887,840 80,513,658 213,808,559 213,307,988 0.46 0.38 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        
    คงเหลือ 27,310,801 หนวย - - 23,252,732 - - - 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
การแปลงเปนหุนสามัญ 97,887,840 - 237,061,291 - 0.41 - 
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   สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณ

ข้ึนโดยไมคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ยังไมมีสิทธิใชสิทธิ 
 
   ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  10    ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ   เมื่อวันที่ 

23 เมษายน 2546      ไดอนุมัติใหมีการแตกหุนสามัญของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกําไรตอหุนขั้น 
          พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 จึงไดถูกคํานวณ

ข้ึนใหมโดยถือเสมือนวาบริษัทฯ ไดทําการแตกหุนมาตั้งแตตนป 2545 
 
14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
   

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ  รวมท้ังดําเนินธุรกิจ       
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบการเงิน     
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนภายหนา 
   

 
 15.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม 2545   บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนกับธนาคารเกี่ยวกับ 

Letter of Guarantee จํานวนเงิน  4.184.ลานบาท  และ 4.13 ลานบาท ตามลําดับ 
 
 15.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอก  เพื่อใชเปนที่ทําการ

สํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ    นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขา
รวมท้ังสิ้น 128  สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป  บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคจาย
รวมท้ังหมดประมาณ 109.629ลานบาทตอป และทําสัญญาเชาเพื่อเปนคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 แหงสัญญาเชา
มีอายุ 3 ป 

 
16. การอนุมัติงบการเงิน  

  
   งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) แลว 
 
  

 


