
 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 

   ขาพเจาไดสอบทานงบดุล  ณ  วันที่  31 มีนาคม  2547 งบกําไรขาดทุน   งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของ         ผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซี
เอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน)    ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้    สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของ
ขาพเจา   
 

  ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่ง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงิน
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม   การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใช
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห   เปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเชื่อมั่นนอยกวา
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป   ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่
สอบทานได 
 

  ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวา  งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 

  งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
ไดมีการ       ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข   ตาม
รายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบ
การเงินดังกลาว 
 

  นอกจากนี้ งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด  
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบ
มีการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันตามรายงานลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2546     ซึ่งไดเสนอ
รายงานวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป          
  

         
  

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
           (นางสาววรรญา  พุทธเสถียร) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  11  พฤษภาคม  2547 
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 207,202                146,375                 
     เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา
        ไตรมาส 1 ป 2547 และป 2546 จํานวนเงิน ( 2,619) พันบาท 
        และ 1,078 พันบาท ตามลําดับ) 156,483                257,050                 
     รายไดคางรับจากการจําหนายเงินลงทุน (หมายเหตุ  3) 98,788                  -                         
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  4) 71,396                  79,115                   
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  5) 149,313                137,212                 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 34,040                  22,910                   
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 717,222                642,662                 
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  6) 32,856                  33,961                   
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 219,279                221,894                 
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 132,913                118,835                 
     ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 21,000                  21,000                   
     ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 32,483                  32,499                   
     เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 34,749                  34,324                   
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 473,280                462,513                 
                    รวมสินทรัพย 1,190,502             1,105,175              

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7,591 20,821
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 401,492 417,170
     คาใชจายคางจาย 29,637 24,958
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 48,320 36,178
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 48,484 37,846
            รวมหนี้สินหมุนเวียน 535,524 536,973
หนี้สินไมหมุนเวียน
     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,233 2,158
            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,233 2,158
                  รวมหนี้สิน 537,757 539,131

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 10)
      ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ1.00 บาท 348,129 348,129
      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
        หุนสามัญ 293,524,860 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 293,525 -                         
        หุนสามัญ 255,071,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                        255,071

   สวนเกินมูลคาหุน 131,027 107,830
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 21,340 21,954
   กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย (2,619) 1,078
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย 25,132 25,132
          ยังไมไดจัดสรร 184,340 154,979
             รวมสวนของผูถือหุน 652,745 566,044
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,190,502 1,105,175

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 646,512                518,103                 
      รายไดอื่น 8,202                    7,667                     
                   รวมรายได 654,714                525,770                 
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 441,769                358,833                 
      คาใชจายในการขายและบริหาร 169,297                135,416                 
      คาตอบแทนกรรมการ 152                       147                        
      สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 1,105                    -                         
                  รวมคาใชจาย 612,323                494,396                 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 42,391                  31,374                   
ดอกเบี้ยจาย (46)                        (56)                         
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (12,984)                 (8,271)                    
กําไรสุทธิ 29,361                  23,047                   

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 12) 0.09                      0.09                       
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 12) 0.08                      0.06                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2547 และ 2546

ยังไมไดตรวจสอบ
                    สอบทานแลว

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน
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(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคาหุน สวนเกินทุนจากการ กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึน รวม
และชําระแลว ตีราคาสินทรัพย ในหลักทรัพยเผ่ือขาย จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 255,071 107,830 21,954 1,078                                 25,132 154,979 566,044
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 11) 2,766 -                        -                       -                                     -              -                 2,766
ผูถือหุนใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 35,688 -                        -                       -                                     -              -                 35,688              
สวนเกินมูลคาหุนจากการใชสิทธิแปลงสภาพ
      ของใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 11) -                     23,197                  -                       -                                     -              -                 23,197              
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                     -                        (614)                     -                                     -              -                 (614)                 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                     -                        -                       (3,697)                                -              -                 (3,697)              
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 293,525 131,027 21,340 (2,619)                                25,132 154,979 623,384
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                     -                        -                       -                                     -              29,361           29,361              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 293,525 131,027 21,340 (2,619)                                25,132 184,340 652,745

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 210,987 81,043 46,311 1,438                                 15,124 168,712 523,615
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน 2,823 -                        -                       -                                     -              -                 2,823
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-ขายระหวางงวด -                     -                        (2,388)                  -                                     -              -                 (2,388)              
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                     -                        (837)                     -                                     -              -                 (837)                 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                     -                        -                       (2,657) -              -                 (2,657)
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 213,810 81,043 43,086 (1,219)                                15,124 168,712 520,556
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                     -                        -                       -                                     -              23,047 23,047
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 213,810 81,043 43,086 (1,219)                                15,124 191,759 543,603

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546

กําไรสะสม
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 29,361                    23,047                    
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเสื่อมราคา-สินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงาน 15,172                    12,688                    
         คาเสื่อมราคา-สินทรัพยท่ีไมใชในการดําเนินงาน 16                          81                          
         สิทธิการเชาตัดจาย 2,302                      2,124                      
         ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 5,805                      4,392                      
         ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 4,850                      1,658                      
         ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 25                          (555)                       
         หน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หน้ีสูญไดรับคืน) (321)                       1,796                      
         สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,105                      -                         
         ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,472                      -                         
         ขาดทุนจากการบริจาคทรัพยสิน 36                          -                         
         กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ -                         (640)                       
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 59,823                    44,591                    
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 8,015                      10,131                    
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (22,756)                  (13,826)                  
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (11,130)                  (2,854)                    
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันและเงินมัดจํา (425)                       (1,049)                    
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย (15,678)                  1,652                      
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 4,679                      (2,540)                    
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 12,142                    7,697                      
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 10,638                    4,795                      
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 75                          2                            
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 45,383                    48,599                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2547 และ 2546
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (33,000)                  (10,000)                  
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 29,610                    -                         
     ซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (13,207)                  (22,038)                  
     เงินสดจายคาสิทธิการเชา (16,380)                  -                         
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ -                         5,650                      
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (32,977)                  (26,388)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (13,230)                  (11,950)                  
     กรรมการ พนักงาน และผูถือหุนใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน 61,651                    2,823                      
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน 48,421                    (9,127)                    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 60,827                    13,084                    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 146,375                  78,886                    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 207,202                  91,970                    

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 46                          56                          
              ภาษีเงินไดนิติบุคคล 842                        574                        
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
          2.1  ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2547 และ 2546   บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
                 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (3.70) ลานบาท และ (2.66) ลานบาท ตามลําดับ           
          2.2  ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2547 บริษัทฯ จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายสวนหน่ึงจํานวน 98.79 ลานบาท  
                 ณ วันสิ้นงวด และบริษัทฯ ยังไมไดรับชําระเงินจากการขายเงินลงทุนดังกลาว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2547 และ 2546

ยังไมไดตรวจสอบ
                   สอบทานแลว
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 

 
 

1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและนโยบายการบัญชี 
   

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบ
ยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล   รวมท้ังเพิ่มเติมรายการใน
งบการเงินพื้นฐาน อันไดแก งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบ   
กระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอท่ีตองมี
ในงบการเงิน (พ.ศ. 2544) เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

    

   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีท่ีใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2546  ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับ      
งบการเงินสําหรับปบัญชี  พ.ศ. 2546 

     

1.2 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษเพื่อ
ความสะดวกของผูอานงบการเงิน 

                             
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

  บริษัทฯ มีรายการบัญชีท่ีเกิดข้ึนกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการ
รวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

                                                                        
2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

(หนวย : พันบาท) 
  ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31  มีนาคม  2547 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2546 
     
 เจาหนี้การคา     
 บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด  บริษัทรวม   2,182 - 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน)  ผูถือหุน 10,603 11,545 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน  6,363   4,629 
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 2.2  รายไดและคาใชจายระหวางกัน  

(หนวย : พันบาท)                      
   สําหรับงวดสามเดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ  ส้ินสุดวันที่  31 มีนาคม ระหวางกัน 
   2547 2546  
      
มูลคาซ้ือสินคา      
 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม      335 2,130 ราคาตลาด 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน  12,838 5,175 ราคาตลาด 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน     2,822 2,954 ราคาตลาด 
      
คาเชาพื้นที่และคาบริการ      
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน     1,929 2,430 ราคาที่ตกลงกัน 

 
 
3. รายไดคางรับจากการจําหนายเงินลงทุน 
 

  บริษัทฯ จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายสวนหนึ่ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ซึ่งมีมูลคาตาม
บัญชีจํานวน 100.87 ลานบาท ในราคา 98.79 ลานบาท ทําใหเกิดผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว 
จํานวน 2.08 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส 1 ป 2547 แลว   บริษัทฯ ไดรับชําระ
เงินจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวในวันที่ 1 เมษายน 2547  
 

4. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม  2547  และวันที่ 31 ธันวาคม 2546  ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระได   
ดังนี้ 

                     (หนวย : พันบาท)             
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 
ลูกหนี้การคา   
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 50,230   57,632 
   เกินกําหนดชําระไมเกิน  6  เดือน 18,082   24,294 
   เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12  เดือน   5,170      1,425 
   เกินกําหนดชําระมากกวา  12  เดือน 22,767   20,254 
                            รวมลูกหนี้การคา 96,249 103,605 
ตั๋วเงินรับ   2,987     3,645 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,002)   (24,322) 
      คาเผื่อรับคืนสินคา   (3,838)     (3,813) 
                            สุทธิ 71,396   79,115 

 
 
 



 11
 
 
5. สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ
 
  ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 
สินคาคงเหลือ    200,421 183,906 
หัก คาเผื่อสินคาสูญหาย     (15,627)  (16,062) 
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา     (35,481)  (30,632) 
          สุทธิ   149,313 137,212 

 
  
6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     
   ประกอบดวย 

 
                                                       ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 

 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 
บริษัทยอย        
   บริษัท ซีเอ็ด         
      บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ        100 99.93%      100 วิธีราคาทุน      100 - 
บริษัทรวม        
   บริษัท เอ็ม แอนด อี  สํานักพิมพผูผลิตวารสาร       
       จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร        400 25%     100 วิธีสวนไดเสีย 12,678 - 
   บริษัท เพลินพัฒน  สถาบันการศึกษาเอกชน       
       จํากัด -โรงเรียนเพลินพัฒน 80,000 28.75% 23,000 วิธีสวนไดเสีย 20,078 - 
    23,200  32,856 - 

 
                                                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 

 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 
บริษัทยอย        
    บริษัท ซีเอ็ด         
        บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ      100 99.93%     100 วิธีราคาทุน      100 - 
บริษัทรวม        
    บริษัท เอ็ม แอนด อี สํานักพิมพผูผลิตวารสาร       
        จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร      400 25%     100 วิธีสวนไดเสีย 12,678 600 
    บริษัท เพลินพัฒน  สถาบันการศึกษาเอกชน       
        จํากัด -โรงเรียนเพลินพัฒน 80,000 28.75% 23,000 วิธีสวนไดเสีย 21,183 - 
    23,200  33,961 600 
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  เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคา
ทุน เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

   บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สําหรับงวดสาม
เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546 และสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546       เนื่องจากบริษัทรวม
ดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส และยังมิไดปดงบการเงินประจําป  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่น  บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จํานวนเงิน 2.20 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.39 ของกําไรสุทธิ  และ ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 12.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
1.06 และ 1.15 ตามลําดับ ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 
 

งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมท่ีนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และจัดทํางบการเงิน  สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547    งบการเงินของบริษัทรวมสอบทานโดย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว  คิดเปนรอยละ 1.69   ของสินทรัพยรวมในงบดุล และ
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวท่ีแสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันเดียวกัน 
จํานวน 1.11 ลานบาท   ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.76 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ     

 

งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต 1 พฤษภาคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัทเพลินพัฒน 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมท่ีนํามาบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียและจัดทํางบการเงิน สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  ยังไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาว คิดเปนรอยละ 1.91 ของสินทรัพยรวมในงบดุล และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวท่ีแสดงไวใน
งบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกัน จํานวน 1.82 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 1.15 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ 

 
 

7. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธ ิ
 
    สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 
 

  (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 221,894 
ซื้อสินทรัพย   13,207 
บริจาคสินทรัพย       (36) 
คาเสื่อมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน   (15,172) 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย                            (614) 
     (สวนของผูถือหุน)  
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด-สุทธิ 219,279 
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8. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

   สิทธิการเชาอาคาร เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา      เพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร  จํานวน 10 แหง  ซึ่งสวนใหญมีอายุประมาณ 30 ป  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 ตัด
จายเปนคาใชจายจํานวน 2.30 ลานบาท 

 

9. ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธ ิ
 

    สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 
                                                                                                                                     
                      (หนวย: พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 32,499 
คาเสื่อมราคา       (16) 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด-สุทธิ 32,483 

 

   
10.   ทุนเรือนหุน 
 

 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 ไดอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
มูลคาท่ีตราไวของหุน (การแตกมูลคาหุน) จากเดิมมูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท  ทําใหทุน       
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 348.13 ลานบาท  แบงออกเปน 348.13 ลานหุน  มูลคาหุนละ 1.00 บาท  
ประกอบดวยหุนสามัญทั้งจํานวน  โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2546 

 
11.  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

 
 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหมีการแตกหุน
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 ซึ่งมีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิมแตก
เปน 105,493,430 หนวย และสําหรับกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย แตกเปน 28,800,830 หนวย 
และราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนจากเดิม  16.50 บาทตอหนวย   เปลี่ยนเปน  1.65  บาท
ตอหนวย   และสําหรับกรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพยจากเดิม 10.00 บาทตอหนวย    เปลี่ยนเปน 
1.00  บาทตอหนวย  โดยอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน    
 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม 2547    มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  
จํานวน  2,765,950  หนวย  และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน  35,687,910  หนวย  ซึ่งเปนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกตามมติการประชุมผูถือหุนครั้งท่ี 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  มีผลทําใหทุนที่ออกและ
ชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจํานวนเงิน 38.45  ลานบาทและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนเปนจํานวนเงิน   23.19 ลาน
บาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนเรียกชําระเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 และยังเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ท่ีมีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใช  สําหรับกรรมการและพนักงานจํานวน  26,008,860 หนวย และสําหรับผูถือหุน
รายเดิม  จํานวน 28,594,840  หนวย 

 
 

12.  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
     
                                                                                                 สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
   กําไรสุทธิ 29,361 23,047 312,960 268,226 0.09 0.09 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
                                  จํานวน  54,603,700 หนวย       
                                 (2546 : 134,318,830 หนวย)   - - 42,439 98,931 - - 
กําไรตอหุนปรับลด       
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
   แปลงเปนหุนสามัญ 29,361 23,047 355,399 367,157 0.08 0.06 

 
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณขึ้นโดยไม

คํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ยังไมมีสิทธิใชสิทธิ 
 

    ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  10    ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ   เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2546      ไดอนุมัติใหมีการแตกหุนสามัญของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกําไรตอหุนขั้น 

         พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 จึงไดถูกคํานวณขึ้นใหมโดยถือ
เสมือนวาบริษัทฯ ไดทําการแตกหุนมาตั้งแตตนป 2546 

 

13. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ
ใน สวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบการเงิน  
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 

14. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนภายหนา 
   

14.1     ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนกับธนาคาร
เกี่ยวกับ  Letter  of  Guarantee  เปนจํานวนเงิน  3.67  ลานบาท และ 3.59  ลานบาท ตามลําดับ 
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14.2     บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทํา       

การสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ    นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปน
ท่ีตั้งสาขารวมทั้งสิ้น  138  สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการ
สาธารณูปโภคจายรวมทั้งหมดประมาณ 51.26 ลานบาทตอป และทําสัญญาเชาเพื่อเปนคลังสินคา             
(ถนน กิ่งแกว) 1 แหง สัญญาเชามีอายุ 3 ป 

 

15.  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
   

15.1     ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2547  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2546 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวาง
กาลในป 2546 แลวในอัตรา 0.30 บาท ตอหุน    ดังนั้นบริษัทฯ จะจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ  
0.20 บาท   รวมจํานวน 57.55 ลานบาท  มีกําหนดจายเงินปนผล วันที่ 24 พฤษภาคม 2547   และใหจัดสรร
กําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2546  เปนจํานวนเงิน 7.83 ลานบาท 

 

15.2     ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับการจะซื้อหุน
คืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงินเนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ดังนั้นบริษัทฯ 
จึงไดมีโครงการซื้อหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160 ลานบาท จํานวนรวมของหุนที่
ซื้อคืนในโครงการตั้งแตตนเดือนเมษายนจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 จํานวน 12.99 ลานหุน มูลคารวม 
80.67 ลานบาท 

 
 15.3   เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2547  กรรมการและพนักงานผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 และ 2  จํานวน  54,360  

หนวย ไดใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญจํานวน 54,360 หุน  ในราคาหุนละ 1.00 บาท รวมเปนเงิน 0.05          
ลานบาท   ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจาก 293.53 ลานบาท  เปน 293.58 ลานบาท บริษัทฯไดไป
จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547     ดังนั้นบริษัทฯ จึงคงเหลือ      
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีใหแกกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพยท่ียังไมไดแปลงสภาพเปนหุน
สามัญอีกจํานวน  25,954,500  หนวย 

 
 
 
 


