
 
    
 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 งบกําไรขาดทุน  สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเกาเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน  จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ       
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้    สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา   

 

ขาพเจ าไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ เ ก่ียวกับการสอบทาน  ซ่ึงกําหนดให           
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ            
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม   การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป   
ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา  งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา   

 

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

    
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
           (นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 
 
  
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  4  พฤศจิกายน  2547 
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 67,020                  146,375                 
     เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา
       ไตรมาส 3 ป 2547 และป 2546 จํานวนเงิน (5,249) พันบาท
        และ 1,078 พันบาท ตามลําดับ) 162,550                257,050                 
     ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  3) 69,902                  79,115                   
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  4) 157,902                137,212                 
     ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทหลักทรัพย 38,400                  -                         
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 28,702                  22,910                   
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 524,476                642,662                 
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  5) 34,999                  33,961                   
     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 228,797                221,894                 
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 131,228                118,835                 
     ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 21,000                  21,000                   
     ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 32,450                  32,499                   
     เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 36,354                  34,324                   
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 484,828                462,513                 
                    รวมสินทรัพย 1,009,304             1,105,175              

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่  30 กันยายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 16,622 20,821
     เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 395,976 417,170
     คาใชจายคางจาย 33,225 24,958
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 8,243 36,178
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 56,886 37,846
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 510,952 536,973
หน้ีสินไมหมุนเวียน
     หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 2,463 2,158
            รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 2,463 2,158
                  รวมหน้ีสิน 513,415 539,131

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่  30 กันยายน 2547 และวันที่ 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 313,485,260 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 313,485 -                         
        หุนสามัญ 255,071,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                        255,071

   สวนเกินมูลคาหุน 143,963 107,830
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 20,105 21,954
   กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (5,249) 1,078
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย 31,102 25,132
          ยังไมไดจัดสรร 115,124 154,979
   หัก หุนทุนซื้อคืน 19,783,600 หุน มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 12) (122,641) -                         
             รวมสวนของผูถือหุน 495,889 566,044
                 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,009,304 1,105,175

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่  30 กันยายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546

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

2547 2546 2547 2546

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 713,325     630,676     2,071,769    1,714,203   
      รายไดอ่ืน 2,467         11,271       16,675         29,024        
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม -             -             1,738           2,219          
                   รวมรายได 715,792  641,947      2,090,182     1,745,446   
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 506,006 431,475 1,447,711 1,180,043
      คาใชจายในการขายและบริหาร 180,271 157,704 524,903 430,915
      คาตอบแทนกรรมการ 469 168 2,731 1,496
      สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 90              -             -               -              
                  รวมคาใชจาย 686,836 589,347 1,975,345 1,612,454
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 28,956 52,600 114,837 132,992
ดอกเบี้ยจาย (106) (45) (189) (154)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (9,181) (14,982) (34,334) (34,950)
กําไรสุทธิ 19,669 37,573 80,314 97,888

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.07           0.18           0.29             0.46            
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.06           0.16           0.26             0.41            

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน



6

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

ที่ออกและเรียก มูลคาหุน จากการตีราคา ไมเกิดขึ้นใน จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร
ชําระแลว สินทรัพย หลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 255,071                   107,830            21,954                    1,078                                25,132             154,979              -                       566,044          
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                           -                   (1,849)                     -                                    -                   -                      -                       (1,849)             
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                           -                   (6,327)                               -                   -                      -                       (6,327)             
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 255,071                   107,830            20,105                    (5,249)                               25,132             154,979              -                       557,868          
ผูถือหุน กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 10) 58,414                     36,133              -                          -                                    -                   -                      -                       94,547            
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด     (หมายเหตุ 11) -                           -                   -                          -                                    5,970               (5,970)                 -                       -                  
เงินปนผลจาย       (หมายเหตุ 11) -                           -                   -                          -                                    -                   (114,199)             -                       (114,199)         
ซื้อคืนหุนสามัญ  (หมายเหตุ 12) -                           -                   -                          -                                    -                   -                      (122,641)              (122,641)         
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                           -                   -                          -                                    -                   80,314                -                       80,314            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 313,485                   143,963            20,105                    (5,249)                               31,102             115,124              (122,641)              495,889          

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)             
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                           -                   -                          (1,934) -                   -                      -                       (1,934)             
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987                   81,043              36,140                    (497)                                  15,125             168,712              -                       511,510          
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 10) 2,861                       -                   -                          -                                    -                   -                      -                       2,861              
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด    (หมายเหตุ 11) -                           -                   -                          -                                    6,265               (6,265)                 -                       -                  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                           -                   -                          -                                    -                   (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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

กําไรสะสม
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(หนวย : พันบาท)
2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 80,314                97,888                
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 47,002                38,839                
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 49                       114                     
         สิทธิการเชาตัดจาย 6,947                  6,371                  
         ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 20,056                15,143                
         ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 6,023                  6,990                  
         ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา 549                     1,175                  
         หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  - ลูกหนี้การคา 285                     1,539                  
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา 660                     (4,037)                 
         สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,738)                 (2,219)                 
         ขาดทุนจากการบริจาคทรัพยสิน 36                       -                      
         (กําไร)ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,552                  (554)                    
         กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน (181)                    (5,734)                 
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 161,554              155,515              
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 8,379                  1,605                  
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (46,769)              (35,926)              
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น - บริษัทหลักทรัพย (38,400)              -                      
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (5,791)                 (6)                        
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (2,030)                 (4,798)                 
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย (21,854)              11,916                
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (27,935)              (6,883)                 
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 8,267                  (116)                    
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,039                35,438                
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 305                     (1,548)                 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 54,765                155,197              

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2547 และ 2546
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อหลักทรัพยเผ่ือขาย (211,698)            (65,000)              
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 298,319              131,937              
     ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม -                      (23,000)              
     ซื้อสินทรัพยถาวร (55,791)              (67,353)              
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 182                     27,956                
     ซื้อสิทธิการเชาเพิ่มขึ้น (19,340)              -                      
     เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 700                     600                     
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน 12,372                5,140                  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (4,199)                 (12,239)              
     รับเงินจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่ม 94,547                2,861                  
     ซื้อคืนหุนสามัญ (122,641)            -                      
     จายเงินปนผล (114,199)            (138,994)            
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (146,492)            (148,372)            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (79,355)              11,965                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 146,375              78,886                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 67,020                90,851                

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 189                     154                     
              ภาษีเงินได 62,269                41,833                
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
                สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546   บริษัทฯ ไดบันทึกรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
         ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (6.33) ลานบาท และ (1.93) ลานบาท  ตามลําดับ
     3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2547 และ 2546
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 กันยายน 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 และ                  
งบกระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอ         
ที่ตองมีในงบการเงิน  (พ .ศ. 2544) เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักท รัพยและ                    
ตลาดหลักทรัพย 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 กันยายน  

2547 
ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2546 
 เจาหน้ีการคา    
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,411 - 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 8,273 11,545 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน    4,850   4,629 
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2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
 

(หนวย : พันบาท)                                  
  สําหรับงวดเกาเดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่  30 กันยายน ระหวางกัน 
  2547 2546  
มูลคาซื้อสินคา     
 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 3,437 3,524 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 34,664      32,010 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 12,512      10,325 ราคาตลาด 
     
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ     
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 5,692 12,521 ราคาที่ตกลงกัน 

 
3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2547  และวันที่ 31 ธันวาคม 2546    ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ      
ไดดังนี้ 

                     (หนวย : พันบาท)
             

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 
ลูกหนี้การคา   
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 31,378   57,632 
   เกินกําหนดชําระไมเกิน  6  เดือน 35,314   24,294 
   เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12  เดือน 17,956      1,425 
   เกินกําหนดชําระมากกวา  12  เดือน 9,911   20,254 
                            รวมลูกหนี้การคา 94,559 103,605 
ตั๋วเงินรับ 4,312     3,645 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,607)   (24,322) 
      คาเผื่อรับคืนสินคา  (4,362)     (3,813) 
                            สุทธิ 69,902   79,115 

 
4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

  ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ  วั นที่  3 0  กั น ยา ย น 
2547 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 

สินคาคงเหลือ 209,685 183,906 
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หัก คาเผื่อสินคาสูญหาย (15,128)  (16,062) 
หัก คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (36,655)  (30,632) 
          สุทธิ 157,902 137,212 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
   

   ประกอบดวย 
 

                                                                                                              ณ วันที่ 30 กันยายน 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 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 80,000 28.75% 23,000 วิธีสวนไดเสีย 19,999 - 
    23,200  34,999 700 

 
                                                                     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 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 80,000 28.75% 23,000 วิธีสวนไดเสีย 21,183 - 
    23,200  33,961 600 

 
  เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธี      
ราคาทุน เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

   บริษัทฯ  ไมได รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท  เอ็ม แอนด  อี จํากัด สําหรับ               
งวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินราย
ไตรมาส     อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี 
จํากัด        ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว  บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงิน
ลงทุน           ในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุนในไตรมาส 2 ป 2547  สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือน
ส้ินสุด        วันที่ 30 กันยายน 2547 จํานวนเงิน 2.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.63 ของกําไรสุทธิ  และ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2547   และ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน  14.90 ลานบาท  และ 12.68 
ลานบาท  คิดเปน       รอยละ 1.48 และ 1.15  ตามลําดับ  ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 
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งบการเงินของบริษัท  เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

และจัดทํางบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547    งบการเงินของ      
บริษัทรวมสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว  จํานวน 20.00 ลานบาท      
คิดเปนรอยละ 1.98 ของสินทรัพยรวมในงบดุล  และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวใน        
งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน จํานวน 1.18 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 1.47 ของกําไรสุทธิ
ของบริษัทฯ     

 

งบการเงินของบริษัท  เพลินพัฒน จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต 1 พฤษภาคม  2546 ถึง 31 
ธันวาคม 2546  ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและจัดทํางบการเงินสําหรับป
ส้ินสุด       วันที่ 31 ธันวาคม 2546  ยังไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   ซ่ึงเงินลงทุนในบริษัท
รวมดังกลาว จํานวน 21.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.91 ของสินทรัพยรวมในงบดุล และสวนแบงขาดทุนใน
บริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน จํานวน 1.82 ลานบาท  ซ่ึงคิดเปน
รอยละ 1.15         ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ 

 
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 

 

    สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 มีดังนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ         221,894 
ซ้ือสินทรัพย 55,791 
บริจาคสินทรัพย (36) 
จําหนายสินทรัพย (1) 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (47,002) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย   (สวนของผูถือหุน)                    (1,849) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 228,797 

 
7. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารสวนหนึ่งจํานวน   128.31   ลานบาท  เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา      
เพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 11 แหง  ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 30 ป  สําหรับงวดเกา
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน  6.95  ลานบาท   และสวนหนึ่งจํานวน  2.92  ลาน
บาท เปนสิทธิการเชาพื้นที่สถานีรถไฟใตดิน ซ่ึงยังไมเร่ิมดําเนินงาน 
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8. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 

 
 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547  มีดังนี้ 
                                                                                                                                                 (หนวย: พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 32,499 
คาเส่ือมราคา       (49) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 32,450 

 
9. ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนค ร้ังที่ 1/ 2546 เมื่อวันที่  23 เมษายน 2546 ไดอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน (การแตกมูลคาหุน) จากเดิมมูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท                    
ทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 348.13 ลานบาท  แบงออกเปน 348.13 ลานหุน  มูลคาหุนละ 1.00 บาท  
ประกอบดวยหุนสามัญทั้ งจํ านวน   โดยบริษัทฯ  ไดดํ า เนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแล ว                    
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 

 
10. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 

 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547  มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ  
จํานวน  2,824,900  หนวย  และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน  55,589,360  หนวย  ซ่ึงเปนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  มีผลทําใหทุนที่ออก                 
และชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 58.41  ลานบาท   และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน          
36.13 ลานบาท  โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนครบตามที่เรียกชําระเมื่อวันที่ 27  กันยายน  2547                 
และยังเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มี สิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใช   สําหรับกรรมการและพนักงานจํานวน  
25,949,910 หนวย และสําหรับผ ูถือหุนรายเดิมจํานวน  8,693,390 หนวย 
 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหมีการแตก            
มูลคาหุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 ซ่ึงมีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุน            
รายเดิมแตกเปน 105,493,430 หนวย และสําหรับกรรมการ พนักงาน  และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย แตกเปน                
28,800,830 หนวย และราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนจากเดิม  16.50 บาทตอหนวย   
เ ป ลี่ ยน เ ป น  1 . 6 5  บ า ทต อหน ว ย   แล ะ สํ า ห รั บ กรรม ก า รพนั ก งา นแล ะผู รั บ ช ว ง ซ้ื อห ลั กท รัพ ย                    
จากเดิม 10.00 บาทตอหนวย เปลี่ยนเปน 1.00 บาทตอหนวย    โดยอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ                    
1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน    
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11. เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 

 

11.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2547  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2547  มีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาล  จากผลการดํา เนินงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2547 ในอัตรา                 
หุนละ 0.10 บาท  รวมจํานวน 29.31 ลานบาท  โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547  
และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฏหมายในอัตรารอยละ 5  จากผลการดําเนินงานในไตรมาส 2 ป 2547     
เปนจํานวน 1.56 ลานบาท 

 

11.2  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2547  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2547  มีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดํา เนินงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  31  มีนาคม  2547 ในอัตรา                    
หุนละ 0.10 บาท รวมจํานวน 27.74 ลานบาท  โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547             
และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5   จากผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2547    
เปนจํานวนเงิน 1.47  ลานบาท 

 

11.3 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2547  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547  มีมติใหจายเงินปนผล         
จากผลการดําเนินงานประจําป 2546 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาล    
ในป 2546 แลวในอัตรา 0.30 บาทตอหุน  ดังนั้นบริษัทฯจะจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 0.20 
บาท    รวมจํานวน 57.15 ลานบาท   โดยบริษัทฯ ไดจายเ งินปนผลแลวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  2547                    
และ ไดจั ดสรรกํา ไร เปน สํารองต ามกฎหมายในอั ตรา รอ ยละ  5 ของกํ าไรสุท ธิประจํา ป  2546                    
เปนจํานวนเงิน 2.94  ลานบาท 

 
11.4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2546 มีมติใหจายเงินปนผล  

ระหว างก า ลจ า กผลก า รดํา เนิ น งา น สํ าห รับ งวดสา มเดื อน  ส้ิ น สุดวั นที่  3 0  มิ ถุน า ยน  2 5 4 6                    
ในอัตร าหุนล ะ  0 . 10 บ าท   รวมจํา นวน  21 .3 8 ลา นบาท   โดยบริษัท ฯ  ได จ ายเ งินปนผลแล ว                    
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 

 

11.5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2546 มีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดํา เนินงานสําหรับงวดสามเดือน  ส้ินสุดวันที่  31  มีนาคม  2546  ในอัตรา                  
หุนละ 1.0 บาท (เปนอัตราปนผลกอนดําเนินการแตกหุน) รวมจํานวน 21.38 ลานบาท และใหจัดสรรกําไร
เปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2546        
เปนจํานวนเงิน 1.15 ลานบาท 

 

11.6 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546     มีมติใหจายเงินปนผล     
จากผลการดํา เนินงานประจําป  2545 ในอัตราหุนละ  4 .50 บาท  รวมจํานวน  96 .23 ลานบาท                    
โดยบริษัทไดจายเงินปนผลแลว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546  และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย 
ในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ   ประจําป 2545 เปนจํานวนเงิน 5.11 ลานบาท 
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12. หุนทุนซ้ือคืน 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่  1/ 2547 เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ  2547 มีมติ                  
เกี่ยวกับการจะซ้ือหุนคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160 ลานบาท   กําหนด
ระยะเวลาในการซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2547 จํานวนรวมของหุนที่ซ้ือคืนใน
โครงการตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547  จํานวน 19.78  ลานหุน  มูลคารวม 122.64 ลาน
บาท  ทั้งนี้บริษัทฯ  ใหกําหนดนโยบายการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไวไมเกิน 3 ป นับจากภายหลัง 6 เดือนที่มีการ
ซ้ือหุนคืนเสร็จส้ิน 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547  มีมติอนุมัติใหเพิ่ม             
วงเ งินในการซ้ือหุนคืนอีก  10  ลานบาท   จากเดิมวงเ งินสูงสุดที่จะใชในการซ้ือหุนคืน  160 ลานบาท                    
เพิ่มเปนวงเงินสูงสุดที่จะใชในการซ้ือหุนคืน 170 ลานบาท  โดยเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวงเงินสูงสุดที่จะใช                 
ในการซ้ือหุนคืนเทานั้น ไมกระทบตอจํานวนหุนที่จะซ้ือคืน 

 
13. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
     

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       
   กําไรสุทธิ 19,669 37,573 292,346 213,844 0.07 0.18 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
                              จํานวน  34,643,300 หนวย  - 28,388 24,512 - - 
กําไรตอหุนปรับลด       
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
   แปลงเปนหุนสามัญ 19,669 37,573 320,734 238,356 0.06 0.16 
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 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       
   กําไรสุทธิ 80,314 97,888 278,684 213,808 0.29 0.46 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
                             จํานวน  34,643,300 หนวย  - 28,179 23,253  - 
กําไรตอหุนปรับลด       
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
   แปลงเปนหุนสามัญ 80,314 97,888 306,863 237,061 0.26 0.41 

 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 กําไรตอหุนปรับลด
คํานวณขึ้นโดยคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใชสิทธิ 

  
14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ
ใน สวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน        
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษัทฯ มีความเส่ียงอัน เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน                 
ซ่ึงไมมีสาระสําคัญ เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ พยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมีหนี้สิน
ระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย   และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ        
มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ    บริษัทฯ จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตาม
หากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น   บริษัทฯ จะพิจารณา        
ใชเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสม   เพื่อปองกันความเ ส่ียงดังกลาว   อยางไรก็ตามบริษัทฯไมมีนโยบาย                    
ที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
 

15.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให   

สินเช่ือที่ระมัดระวัง   ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บ
หนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



17 
15.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบ
ตอ  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนช่ัวคราวที่มีอัตราดอกเบี้ย     
และ   เงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate)   และบริษัทฯ มิไดใชเคร่ืองมือทาง
การเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว 

 

15.3 มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น   ดังนั้นมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพย  และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคา ยุติธรรมอยางมี
สาระสําคัญประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
16. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

16.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม  2546 บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร
เกี่ยวกับ  Letter  of  Guarantee  เปนจํานวนเงิน  3.92  ลานบาท และ 3.59  ลานบาท ตามลําดับ 

 

16.2 บริษัทฯ มีสัญญา เชาอาคารและสัญญาบริการกับบร ิษัทที่เ ก่ียวของกันและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปน                 
ที่ทําการสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นท  ี่            
เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 151 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการ
สาธารณูปโภคจายรวมทั้งหมดประมาณ 164.57  ลานบาทตอป และทําสัญญาเชาเพื่อเปนคลังสินคา             
(ถนนกิ่งแกว) 1 แหง สัญญาเชามีอายุ 3 ป 

 
17. การอนุมัติงบการเงิน 
   

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลว 
 
 
 
 

_______________________________ 
 
 


