
    
 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 

   ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 งบกําไรขาดทุน  สําหรับงวดสามเดือนและงวดหก
เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหก
เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546 ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน  จํากัด  (มหาชน)    ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้    สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา   
 

  ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม   การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห   
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป    ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 

  ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา  งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา   
 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน)  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 20  
กุมภาพันธ  2547  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546   ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบ
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 
 
 

    
 
   

         
  

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
           (นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  6  สิงหาคม  2547 
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 150,339               146,375                
     เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา
        ไตรมาส 2  ป 2547 และป 2546 จํานวนเงิน (3,408) พันบาท 
        และ 1,078 พันบาท ตามลําดับ) 163,524               257,050                
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  3) 80,973                 79,115                  
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  4) 147,168               137,212                
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 38,902                 22,910                  
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 580,906               642,662                
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  5) 35,089                 33,961                  
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 218,595               221,894                
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 130,611               118,835                
     ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 21,000                 21,000                  
     ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 32,466                 32,499                  
     เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 34,868                 34,324                  
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 472,629               462,513                
                    รวมสินทรัพย 1,053,535            1,105,175             

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 12,575 20,821
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 399,553 417,170
     คาใชจายคางจาย 27,257 24,958
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 23,626 36,178
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 63,303 37,846
            รวมหนี้สินหมุนเวียน 526,314 536,973
หนี้สินไมหมุนเวียน
     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,487 2,158
            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,487 2,158
                  รวมหนี้สิน 528,801 539,131

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 9)
      ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ1.00 บาท 348,129 348,129
      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
        หุนสามัญ 309,858,820 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 309,859 -                        
        หุนสามัญ 255,071,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                       255,071

   สวนเกินมูลคาหุน 141,609 107,830
   สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย 20,726 21,954
   กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (3,408) 1,078
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย 29,538 25,132
          ยังไมไดจัดสรร 126,331 154,979
   หัก หุนทุนซ้ือคืน 16,200,000 หุน มูลคาหุนละ 6.17 บาท (หมายเหตุ 12) (99,921) -                        
             รวมสวนของผูถือหุน 524,734 566,044
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,053,535 1,105,175

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2547 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546

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

2547 2546 2547 2546

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 711,932 565,423 1,358,444 1,083,527
      รายไดอ่ืน 6,005 10,086 14,208 17,753
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 2,933 2,219 1,828 2,219
                   รวมรายได 720,870 577,728 1,374,480 1,103,499
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 499,936 389,735 941,705 748,567
      คาใชจายในการขายและบริหาร 175,334 137,795 344,632 273,211
      คาตอบแทนกรรมการ 2,110 1,181 2,262 1,328
                  รวมคาใชจาย 677,380 528,711 1,288,599 1,023,106
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 43,490 49,017 85,881 80,393
ดอกเบี้ยจาย (37) (52) (83) (109)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (12,169) (11,698) (25,153) (19,969)
กําไรสุทธิ 31,284 37,267 60,645 60,315

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.11           0.17           0.22             0.28           
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.10           0.16           0.20             0.26           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
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(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน)ที่ยัง หุนทุนซื้อคืน รวม

ที่ออกและเรียก มูลคาหุน จากการตีราคา ไมเกิดข้ึนใน จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร
ชําระแลว สินทรัพย หลักทรัพยเผ่ือขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 255,071 107,830 21,954 1,078                       25,132 154,979 -                566,044
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                    -           (1,228)              -                           -             -                -                (1,228)       
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                    -           -                   (4,486)                      -             -                -                (4,486)       
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 255,071 107,830 20,726 (3,408)                      25,132 154,979 -                560,330
ผูถือหุน กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 10) 54,788              33,779     -                   -                           -             -                -                88,567       
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด     (หมายเหตุ 11) -                    -           -                   -                           4,406 (4,406)           -                -            
เงินปนผลจาย       (หมายเหตุ 11) -                    -           -                   -                           -             (84,887)         -                (84,887)     
ซ้ือคืนหุนสามัญ  (หมายเหตุ 12) -                    -           -                   -                           -             -                (99,921)         (99,921)     
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                    -           -                   -                           -             60,645 -                60,645       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 309,859 141,609 20,726 (3,408)                      29,538 126,331 (99,921)         524,734

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 210,987 81,043 46,311 1,437                       15,125 168,712 -                523,615
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                    -           (1,528)              -                           -             -                -                (1,528)       
ขายสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มระหวางงวด -                    -           (2,387)              -                           -             -                -                (2,387)       
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                    -           -                   (802) -             -                -                (802)          
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 42,396 635                          15,125 168,712 -                518,898
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 10) 2,847                -           -                   -                           -             -                -                2,847
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด    (หมายเหตุ 11) -                    -           -                   -                           6,265 (6,265)           -                -            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                    -           -                   -                           -             (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

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546

กําไรสะสม
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 60,645              60,315              
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 30,772              25,001              
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 33                    97                    
         สิทธิการเชาตัดจาย 4,604                4,248                
         ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 13,339              10,070              
         ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 4,645                3,378                
         ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (155)                  87                    
         หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญรับคืน) - ลูกหนี้การคา 731                   (224)                  
         หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - ลูกหนี้อื่น -                    55                    
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา -                    (4,037)               
         สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,828)               (2,219)               
         ขาดทุนจากการบริจาคทรัพยสิน 36                    -                    
         (กําไร)ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,552                (554)                  
         กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน -                    (1,352)               
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 114,374            94,865              
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ (2,434)               (307)                  
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (27,940)             (28,092)             
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (15,992)             (5,148)               
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (544)                  (2,501)               
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย (17,617)             20,949              
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (12,552)             (2,553)               
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 2,299                (8,941)               
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 25,457              20,283              
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 329                   (748)                  
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 65,380              87,807              

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2547 และ 2546
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อหลักทรัพยเผ่ือขาย (210,831)           (45,000)             
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 298,319            131,937            
     ซื้อสินทรัพยถาวร (28,737)             (42,852)             
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน -                    12,364              
     ซื้อสิทธิการเชาเพิ่มขึ้น (16,380)             -                    
     เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 700                   600                   
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน 43,071              57,049              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (8,246)               (1,789)               
     รับเงินจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่ม 88,567              2,847                
     ซื้อคืนหุนสามัญ (99,921)             -                    
     จายเงินปนผล (84,887)             (117,609)           
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (104,487)           (116,551)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 3,964                28,305              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 146,375            78,886              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 150,339            107,191            

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 83                    109                   
              ภาษีเงินได 37,705              22,521              
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
                สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546   บริษัทฯ ไดบันทึกรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
         ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (4.49) ลานบาท และ (0.80) ลานบาท  ตามลําดับ
     3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2547 และ 2546
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2547 และ 2546 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 (ตรวจสอบแลว) 

 
 

1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและนโยบายการบัญชี 
   

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบ
ยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41  เร่ือง งบการเงินระหวางกาล   รวมทั้งเพิ่มเติมรายการใน
งบการเงินพื้นฐาน อันไดแก งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบ   
กระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมี
ในงบการเงิน (พ.ศ. 2544) เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

    

   นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2546  ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับ      
งบการเงินสําหรับปบัญชี  พ.ศ. 2546 

     

1.2 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษเพื่อ
ความสะดวกของผูอานงบการเงิน 

                             
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

  บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการ
รวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

                                                                        
2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

(หนวย : พันบาท) 
  ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2547 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2546 
     
 เจาหน้ีการคา     
 บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด  บริษัทรวม 1,875 - 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน)  ผูถือหุน 9,662 11,545 
 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 6,564   4,629 
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2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
 

(หนวย : พันบาท)                                  
   สําหรับงวดหกเดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ  ส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน ระหวางกัน 
   2547 2546  
      
มูลคาซื้อสินคา      
 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม       983 3,242 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน  27,189      17,990 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน   9,282 7,140 ราคาตลาด 
      
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ      
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน   3,800 5,115 ราคาที่ตกลงกัน 

 
 
3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2547  และวันที่ 31 ธันวาคม 2546  ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระได   
ดังนี้ 

                     (หนวย : พันบาท)
             

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 
ลูกหนี้การคา   
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 48,836   57,632 
   เกินกําหนดชําระไมเกิน  6  เดือน 28,338   24,294 
   เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12  เดือน 12,892      1,425 
   เกินกําหนดชําระมากกวา  12  เดือน 14,685   20,254 
                            รวมลูกหนี้การคา               104,751 103,605 
ตั๋วเงินรับ    4,933     3,645 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (25,053)   (24,322) 
      คาเผื่อรับคืนสินคา   (3,658)     (3,813) 
                            สุทธิ 80,973   79,115 
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4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 
  ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2547 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 

สินคาคงเหลือ 198,338 183,906 
หัก คาเผื่อสินคาสูญหาย (15,893)  (16,062) 
หัก คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (35,277)  (30,632) 
          สุทธิ 147,168 137,212 

 
  
5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     
   ประกอบดวย 

 
                                                       ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 14,900 700 
   บริษัท เพลินพัฒน  สถาบันการศึกษาเอกชน       
       จํากัด -โรงเรียนเพลินพัฒน 80,000 28.75% 23,000 วิธีสวนไดเสีย 20,089 - 
    23,200  35,089 700 

 
                                                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  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคา
ทุน เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

   บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สําหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546    เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึง
ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว  บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัท
รวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จํานวนเงิน 
2.92 ลานบาท    คิดเปนรอยละ 4.81 ของกําไรสุทธิ  และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547   และวันที่ 31 ธันวาคม 2546  
เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 14.90 ลานบาท และ 12.68 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.41 และ 1.15  
ตามลําดับ  ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 
 

งบการเงินของบริษัท  เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และจัดทํางบการเงิน  สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547    ยังไมไดผานการ   
สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว  จํานวน 20.09 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
1.91 ของสินทรัพยรวมในงบดุล  และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุน 
สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันเดียวกัน จํานวน 1.09 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 1.80 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ     

 

งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต 1 พฤษภาคม 2546 ถึง 31 
ธันวาคม 2546  ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและจัดทํางบการเงิน สําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  ยังไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   ซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาว จํานวน 21.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.91 ของสินทรัพยรวมในงบดุล และสวนแบงขาดทุนในบริษัท
รวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน จํานวน 1.82 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
1.15 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ 

 
 

6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 
    สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 
 

  (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ         221,894 
ซ้ือสินทรัพย 28,737 
บริจาคสินทรัพย       (36) 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (30,772) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย   (สวนของผูถือหุน)                     (1,228) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ         218,595 

 
 



13 

 

7. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

   สิทธิการเชาอาคาร เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา      เพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร  จํานวน 10 แหง  ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 30 ป  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 
ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน  4.60 ลานบาท 

 

8. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

    สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 
                                                                                                                                     

                      (หนวย: พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 32,499 
คาเส่ือมราคา        (33) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 32,466 

 

   
9.   ทุนเรือนหุน 
 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนค ร้ังที่ 1/ 2546 เมื่อวันที่  23 เมษายน 2546 ไดอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน (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 เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2546 

 

10.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
 

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหมีการแตกหุน
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 ซ่ึงมีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิมแตก
เปน 105,493,430 หนวย และสําหรับกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย แตกเปน 28,800,830 หนวย 
และราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนจากเดิม  16.50 บาทตอหนวย   เปลี่ยนเปน  1.65  
บาทตอหนวย    และสําหรับกรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักท รัพยจากเดิม 10.00 บาทตอหนวย    
เปลี่ยนเปน 1.00  บาทตอหนวย  โดยอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน    
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547    มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ  
จํานวน  2,820,310  หนวย  และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน  51,967,510  หนวย  ซ่ึงเปน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  มีผลทําใหทุนที่
ออกและชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 54.79  ลานบาท  และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน   
33.78 ลานบาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนครบตามที่เรียกชําระเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 และยัง
เหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใช  สําหรับกรรมการและพนักงานจํานวน  25,954,500 
หนวย และสําหรับผูถือหุนรายเดิม  จํานวน 12,315,240  หนวย 
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11.  เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 
 

11.1     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2547  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547  มีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2547 ในอัตราหุนละ             
0.10 บาท รวมจํานวน 27.74 ลานบาท   โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547             
และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5   จากผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2547    
เปนจํานวนเงิน 1.47  ลานบาท 

 
11.2     ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2547  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547  มีมติใหจายเงินปนผลจาก

ผลการดําเนินงานประจําป 2546 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลในป 
2546 แลวในอัตรา 0.30 บาท ตอหุน   ดังนั้นบริษัทฯ จะจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ  0.20 บาท   
รวมจํานวน 57.15 ลานบาท  โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547   และไดจัดสรร
กําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2546  เปนจํานวนเงิน 7.83 ลานบาท 

 
11.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2546 มีมติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2546  ในอัตราหุนละ 1.0 
บาท (เปนอัตราปนผลกอนดําเนินการแตกหุน) รวมจํานวน 21.38 ลานบาท และใหจัดสรรกําไรเปนสํารอง
ตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2546 เปนจํานวนเงิน 
1.15 ลานบาท 

 
11.4 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546     มีมติใหจายเงินปนผลจาก

ผลการดําเนินงานประจําป 2545 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท รวมจํานวน 96.23 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงิน
ปนผลแลว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546  และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิ   ประจําป 2545 เปนจํานวนเงิน 5.11 ลานบาท 

 

 
12.  หุนทุนซ้ือคืน 

 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับการ
จะซ้ือหุนคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไดมีโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160 ลานบาท กําหนดระยะเวลา
ในการซ้ือหุนคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 11 กนัยายน 2547      จํานวนรวมของหุนที่ซ้ือคืนในโครงการ
ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2547  จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 จํานวน 16.20 ลานหุน  มูลคารวม 99.92 ลานบาท 
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13.  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
     
                                                                                                 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       
   กําไรสุทธิ 31,284 37,267 284,189 213,834 0.11 0.17 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
                              จํานวน  38,269,740 หนวย - - 30,856 23,703 - - 
กําไรตอหุนปรับลด       
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
   แปลงเปนหุนสามัญ 31,284 37,267 315,045 237,537 0.10 0.16 

 
 
 
                                                                                                 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       
   กําไรสุทธิ 60,645 60,315 271,779 213,791 0.22 0.28 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
                             จํานวน  38,269,740 หนวย - - 30,720 21,772 - - 
กําไรตอหุนปรับลด       
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
   แปลงเปนหุนสามัญ 60,645 60,315 302,499 235,563 0.20 0.26 

 
 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546 กําไรตอหุนปรับลด
คํานวณขึ้นโดยคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใชสิทธิ 
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14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ
ใน สวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน  
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 

15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

15.1     ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม  2546 บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร
เกี่ยวกับ  Letter  of  Guarantee  เปนจํานวนเงิน  3.66  ลานบาท และ 3.59  ลานบาท ตามลําดับ 

 

15.2     บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทํา       
การสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ    นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปน
ที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน  144  สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการ
สาธารณูปโภคจายรวมทั้งหมดประมาณ 106.82 ลานบาทตอป และทําสัญญาเชาเพื่อเปนคลังสินคา             
(ถนน กิ่งแกว) 1 แหง สัญญาเชามีอายุ 3 ป 

 
16.  การอนุมัติงบการเงิน 
   
    งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลว 
 
 




