
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ  วันที่ 31 มีนาคม  2548 งบกําไรขาดทุน   งบแสดงการเปลี่ยนแปลง             
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)    
ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้    สวนขาพเจา            
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา   

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม   การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและ        การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี                 ที่รับรองทั่วไป   ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา  งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  ไดมีการ            
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานัก งานเดียวกั นและเสนอรายงานไว อย า งไมมี เ ง่ือนไข    ตามรายงา น                 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว 

 

นอกจากนี้ งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด  (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบมีการสอบทาน               
โดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันตามรายงานลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547   ซ่ึงไดเสนอรายงานวาไมพบส่ิงที่เปน
เหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป          
           

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

( นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 6 พฤษภาคม  2548 
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(หนวย : พันบาท)
2548 2547

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 163,197                142,825             
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา

ไตรมาส 1 ป 2548 และป 2547 จํานวนเงิน (5,580) พันบาท 
และ (5,558) พันบาท ตามลําดับ) 164,612                161,939             

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  3) 88,141                  83,741               
สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  4) 186,603                153,489             
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 46,468                  27,415               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 649,021                569,409             
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  5) 34,217                  34,837               
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 241,989                241,943             
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 164,253                137,009             
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 21,000                  21,000               
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 32,417                  32,433               
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 42,901                  71,176               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 536,777                538,398             
รวมสินทรัพย 1,185,798             1,107,807          

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547

สินทรัพย
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(หนวย : พันบาท)
2548 2547

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 21,673                  60,579
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 484,330                432,742
คาใชจายคางจาย 30,959                  27,536
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 36,885                  22,627
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 52,651                  46,578

รวมหนี้สินหมุนเวียน 626,498                590,062
หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,899                    2,669
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,899                    2,669

รวมหนี้สิน 629,397                592,731

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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(หนวย : พันบาท)
2548 2547

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 9)

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ1.00 บาท 348,129                348,129

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 319,943,600 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 319,943                -                     
หุนสามัญ 314,152,170 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                        314,152

   สวนเกินมูลคาหุน 146,377                144,389
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 18,877                  19,484
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย (5,580)                   (5,558)
   กําไรสะสม

จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15) 33,918                  32,086
สํารองหุนทุนซ้ือคืน (หมายเหตุ 10) 122,641                122,641

ยังไมไดจัดสรร 42,866                  10,523
   หัก  หุนทุนซ้ือคืน 19,783,600 หุน  มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 10) (122,641)               (122,641)

รวมสวนของผูถือหุน 556,401                515,076
     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,185,798             1,107,807

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547
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(หนวย : พันบาท)
สวนเกิน หุนทุนซื้อคืน รวม
มูลคาหุน จากการตีราคา ท่ียังไมเกิดขึ้น จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548 314,152 144,389 19,484 (5,558)                    154,727 10,523 (122,641)    515,076
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                -           (607)           -                         -               -              -             (607)           
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                -           -             (22)                         -               -              -             (22)             
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 314,152 144,389 18,877 (5,580)                    154,727 10,523 (122,641)    514,447
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 9) 5,791 1,988       -             -                         -               -              -             7,779         
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด (หมายเหตุ 15) -                -           -             -                         1,832           (1,832)         -             -             
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                -           -             -                         -               34,175        -             34,175       
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 319,943 146,377 18,877 (5,580)                    156,559 42,866 (122,641)    556,401

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2547 255,071 107,830 21,954 1,078                     25,132 154,979 -             566,044
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                -           (614)           -                         -               -              -             (614)           
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                -           -             (3,697) -               -              -             (3,697)
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 255,071 107,830 21,340 (2,619)                    25,132 154,979 -             561,733
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 9) 38,454 23,197     -             -                         -               -              -             61,651
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                -           -             -                         -               29,361 -             29,361
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2547 293,525 131,027 21,340 (2,619)                    25,132 184,340 -             652,745

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ในหลักทรัพยเผื่อขาย
และชําระแลว

สวนเกินทุน

สินทรัพย

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547

ทุนเรือนหุนท่ีออก กําไร(ขาดทุน)
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(หนวย : พันบาท)
2548 2547

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 757,387                646,512             
รายไดอื่น 8,371                    8,202                 

รวมรายได 765,758                654,714             
คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 523,092                441,769             
คาใชจายในการขายและบริหาร 192,068                169,297             
คาตอบแทนกรรมการ 480                       152                    
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 620                       1,105                 

รวมคาใชจาย 716,260                612,323             
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 49,498                  42,391               
ดอกเบี้ยจาย (67)                        (46)                     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (15,256)                 (12,984)              
กําไรสุทธิ 34,175                  29,361               

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 11) 0.12                      0.09                   
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 11) 0.11                      0.08                   

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2548 และ 2547

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 34,175              29,361              
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 17,527              15,172              
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 16                    16                    
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 2,972                2,302                
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 5,475                5,805                
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา 2,435                4,850                
ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินคา 1,810                25                    
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญไดรับคืน) 1,573                (321)                 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 620                  1,105                
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้ (76)                   (1,288)              
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ (318)                 -                   
ขาดทุนจากการขายที่เกิดข้ึนจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย -                   1,472                
ขาดทุนจากการบริจาคสินทรัพย -                   36                    
กําไรจากการขายสินทรัพย (158)                 -                   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 66,051              58,535              
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (7,465)              8,015                
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (41,024)            (22,756)            
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (19,053)            (11,130)            
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินคํ้าประกันและเงินมัดจํา (1,941)              (425)                 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 51,664              (14,390)            
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 3,423                4,679                
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 14,258              12,142              
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,073                10,638              
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 230                  75                    

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 72,216              45,383              

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2548

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547
(หนวย : พันบาท)
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2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือหลักทรัพยเผื่อขาย (2,695)              (33,000)            
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย -                   29,610              
ซ้ือสินทรัพย (18,181)            (13,207)            
เงินสดจายคาสิทธิการเชา -                   (16,380)            
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย 159                  -                   

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (20,717)            (32,977)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (38,906)            (13,230)            
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม 7,779                61,651              

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (31,127)            48,421              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 20,372              60,827              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 142,825            146,375            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 163,197            207,202            

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1.  เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ

ดอกเบี้ยจาย 67                    46                    
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 864                  842                  

2.  รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
2.1 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547  บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการ
2.1 ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 22 พันบาท และ 3,697 พันบาท ตามลําดับ
2.2 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ ไดโอนเงินมัดจําคาสิทธิการเชาอาคาร จํานวน 30,216 พันบาท 
2.2 เปนสิทธิการเชาอาคาร เนื่องจากไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 ป 2548

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย
เงินสด 13,011              7,942                
เงินฝากธนาคารอายุไมเกิน 3 เดือน 150,186            199,260            
         รวม 163,197            207,202            

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547

2548

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

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

วันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 

___________________________ 
 
1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและนโยบายการบัญชี 
   

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบ
ยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล   รวมทั้งเพิ่มเติมรายการ            
ในงบการเงินพื้นฐาน  อันไดแก งบดุล   งบกําไรขาดทุน   งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสวนของผูถือหุน                 
และงบกระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอ       
ที่ตองมีในงบการเ งิน  (พ .ศ.2544) เพื่อให เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                 
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.2547  ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับ                 
งบการเงินสําหรับปบัญชี พ.ศ. 2547 

     

1.2 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษ                
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน 

 

1.3 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีการจัดประเภทบัญชีใหม โดยเปนการจัดประเภทจากบัญชี
สิทธิการเชาเปนบัญชีคาใชจายจายลวงหนาซ่ึงแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เพื่อใชในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  31 มีนาคม  2548 

                       
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ  มีรายการบัญชีที่ เกิดขึ้นกับกิจการที่ เกี่ ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุม เดียวกันหรือมี                 
กรรมการรวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

 
 
 
 
 

                                                                        

2.1 หนี้สินระหวางกัน 
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(หนวย : พันบาท) 
  ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
     
เจาหน้ีการคา     

 บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด  บริษัทรวม 2,236 2,119 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน)  ผูถือหุน - 1,322 
 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 11,063 8,296 
 บริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 9,382 9,664 
 บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน  จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน                   383 - 

 

 

2.2 คาใชจายระหวางกัน  
(หนวย : พันบาท)                     

   สําหรับงวดสามเดือน  
 ลักษณะความสัมพันธ  ส้ินสุดวันที่  31 มีนาคม นโยบายการคิดราคาระหวางกัน 
   2548 2547  
มูลคาซื้อสินคา      

 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม  -     335 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน  4,608 12,838 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน  3,802    2,822 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน  7,879 - ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน  จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน  491 - ราคาตลาด 

      

คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ      
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน  1,966    1,929 ราคาที่ตกลงรวมกัน 

 

 
3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547  ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

            (หนวย : พันบาท)  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
ลูกหนี้การคา    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 45,125 40,583 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 44,634 39,060 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4,641 4,811 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 20,662 20,799 

                            รวมลูกหนี้การคา 115,062 105,253 
ต๋ัวเงินรับ 3,666 5,692 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,175) (23,602) 
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา  (5,412) (3,602) 
                            สุทธิ 88,141 83,741 

4.     สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
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ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
วัตถุดิบคงเหลือ 8,100 6,099 
งานระหวางทํา 10,137 7,712 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 223,737 192,464 
                     รวม 241,974 206,275 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (15,492) (15,342) 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (39,879) (37,444) 
                     สุทธิ 186,603 153,489 

 
5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     

ประกอบดวย 
    ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 
 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 จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร       
 เทคนิคและคูมือวิศวกร        400 25%     100    วิธีสวนไดเสีย 14,900 - 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒน 80,000 28.75% 23,000    วิธีสวนไดเสีย 19,217 - 
    23,200  34,217 - 

 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร       

 เทคนิคและคูมือวิศวกร      400 25%     100    วิธีสวนไดเสีย 14,900 700 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒน 80,000 28.75% 23,000    วิธีสวนไดเสีย 19,837 - 
    23,200  34,837 700 

 
 

เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สําหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2547  เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาว             
ไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส และยังมิไดปดงบการเงินประจําป  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับ
ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อื่น  บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  สําหรับปส้ินสุด                 
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (รับรูในไตรมาส 2 ป 2547 ) จํานวนเงิน 2.92 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 2.50 ของกําไรสุทธิ  
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน14.90 ลานบาท 
เทากันทั้งสองงวด  คิดเปนรอยละ 1.26 และ 1.34 ตอสินทรัพยรวม ตามลําดับ 

 

งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมท่ีนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสียและจัดทํางบการเงิน  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547 งบการเงินของบริษัท
รวมดังกลาวสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547         
เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 19.22 ลานบาท และ 19.84 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.62 และ 1.79  
ของสินทรัพยรวมในงบดุล ตามลําดับ และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวท่ีแสดงรวมไวในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547 จํานวน 0.62 ลานบาท และ 1.11         
ลานบาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 1.81 และ 3.76  ของกําไรสุทธิ  ตามลาํดับ 

 
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 
  (หนวย : พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 241,943 
ซ้ือระหวางงวด 18,181 
ขายระหวางงวด (519) 
คาเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยที่ขาย 518 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (17,527) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือหุน)                   (607) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 241,989 

 
 
 
7.     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
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สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน  เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา  เพื่อเปดสาขารานหนังสือ        
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 12 แหง  ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 30 ป    โดยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่           
31 มีนาคม 2548   ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน 2.97 ลานบาท   

 
8. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 
(หนวย: พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 32,433 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (16) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 32,417 

 
9. ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
9.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับผูถือหุนรายเดิม โดยมีอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญ
 แสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ  ในราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุน
เดิม  1.65 บาทตอหนวย  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ              
 ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 
9.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย          
 ในราคา 1.00  บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป 
 ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14  มกราคม 2551 โดยแต
ละ ฉบับสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30  และ 40 ของจํานวนสิทธิ     
 ที่ไดรับทั้งหมด  ตามลําดับ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548  มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
จํานวน  2,733,230 หนวย และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 3,058,200 หนวย  มีผลทําใหทุนที่ออก
และชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 5.79 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 1.99 ลาน
บาท   โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่  24  มีนาคม   2548  และยังเหลือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใช  สําหรับผูถือหุนรายเดิมจํานวน 4,979,790 หนวย และสําหรับกรรมการและ
พนักงานจํานวน 1,051,570 หนวย   สวนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานที่ยังไมมีสิทธิใชตาม
เง่ือนไขขางตนคงเหลือจํานวน 22,153,600 หนวย 

 
10. หุนทุนซ้ือคืน 
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับการจะ
ซ้ือหุนคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ดังนั้นบริษัทฯ 
จึงไดมีโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160.00 ลานบาท  กําหนดระยะเวลาในการ
ซ้ือหุนคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2547 จํานวนรวมของหุนที่ซ้ือคืนในโครงการตั้งแตวันที่               
2 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547  จํานวน 19.78  ลานหุน  มูลคารวม 122.64 ลานบาท   ทั้งนี้บริษัทฯ ได
กําหนดนโยบายการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไวไมเกิน 3 ป นับจากภายหลัง 6 เดือนที่มีการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ิน 

 

ตามหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ส. สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548  ไดกําหนดใหบริษัทที่
มีการซ้ือหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี  และกรณีที่นํากําไรสะสมไป
จายเงินปนผล กําไรสะสมหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืน เพื่อใหสอดคลองกับบันทึกของ       
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงพิจารณาประเด็นการซ้ือหุนคืน เพื่อบริหารการเงินตามมาตรา  66/1 (2)                 
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535     

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 6.18 ของหุน     
ที่จําหนายทั้งหมด มูลคารวมของหุนซ้ือคืนเปนจํานวนเงิน 122.64 ลานบาท และบริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสะสมเปน
สํารองหุนทุนซ้ือคืนแลวทั้งจํานวนในไตรมาส 4 ป 2547   

 
11. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
      

                                       สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 34,175 29,361 296,584 312,960 0.12 0.09 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
          จํานวน 28,184,960 หนวย  (ป2547 : 33,976,390 หนวย) - - 22,196 42,439 - - 
กําไรตอหุนปรับลด     

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ     
           แปลงเปนหุนสามัญ 34,175 29,361 318,780 355,399 0.11 0.08 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2548 และ 2547  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณขึ้น                 
โดยคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใชสิทธิ 

12. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
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บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ             
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย   ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน             
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  

 
13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

13.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ธนาคารพาณิชยเกี่ยวกับ Letter of Guarantee  เปนจํานวนเงิน  3.46 ลานบาท และ 3.90  ลานบาท ตามลําดับ 

 

13.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการ
สํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ   นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้ง
สาขารวมทั้งส้ิน 167 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภค                 
ที่ตองจายรวมทั้งหมดประมาณ 256.50 ลานบาทตอป และทําสัญญาเชาเพื่อเปนคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 
แหง โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป 

 
14.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษัทฯ มีความเ ส่ียงอันเกี่ยว เนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน                 
ซ่ึงไมมีสาระสําคัญ  เนื่องจากลักษณะการขยายงานของบริษัทฯ จะพยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไม
มีหนี้สินระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตรา
ตางประเทศ   มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ  บริษัทฯ จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว 
อยางไรก็ตาม          หากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ 
จะพิจารณาใช เคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว  อยางไรก็ตามบริษัทฯไมมีนโยบายที่
จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร 

 

14.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให   

สินเช่ือที่ระมัดระวัง   ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 
 

14.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบ     

ตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนช่ัวคราวที่มีอัตราดอกเบี้ย  และ   
เงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate)   และบริษัทฯ มิไดใชเคร่ืองมือทางการเงิน    
เพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว 

 

14.3   มูลคายุติธรรม 
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เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น   ดังนั้นมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
15. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

   ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2547 ในอัตราหุนละ 0.288 บาท  โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล      
ระหวางกาลในป 2547 แลวในอัตรา 0.26 บาท ตอหุน    ดังนั้นบริษัทฯ จะจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ  
0.028 บาท รวมจํานวน 8.95 ลานบาท  โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 และใหจัดสรรกําไร
เปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2547  เปนจํานวนเงิน  1.83 ลานบาท  ณ วันที่        
31 มีนาคม 2548  บริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองฯ ดังกลาวทั้งจํานวนแลว 

 
 
 

___________________________ 
 
 


