
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและ   

งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงาน
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินของบริษัทรวมสองแหงตามหมายเหตุขอ 6.2 และ 
6.3           ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไดผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อื่น  ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับ
จํานวนเงินของรายการตาง ๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงินถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548    เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 17.41 ลานบาท และ 19.34 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 1.41  และ 1.57  ของสินทรัพยรวมในงบดุล  ตามลําดับ และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดง
รวมไวในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จํานวน 3.21 ลานบาท และ (0.50) ลาน
บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 3.91 และ (0.61) ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทานซึ่งกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม   การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานไดและประกอบกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทานของ
ขาพเจา 

 
จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น  ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา  

งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดมีการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันที่            
11 กุมภาพันธ 2548 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว 



 

 

นอกจากนี้ งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 
ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด  (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบมีการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน           
ตามรายงานลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ซ่ึงไดเสนอรายงานวาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป          
 
           

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

( นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 5 สิงหาคม 2548 
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2548 2547
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 144,290           142,825            
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา (หมายเหตุ 3)

ไตรมาส 2 ป 2548 และป 2547 จํานวนเงิน (6,856)  พันบาท   
และ (5,558) พันบาท ตามลําดับ) 212,860           161,939            

ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  4) 79,998             83,741              
(หมายเหตุ 2.1) 5,000               -                   

สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  5) 194,026           153,489            
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 34,769             27,415              

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 670,943           569,409            
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  6) 36,847             34,837              
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 240,552           241,943            
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 172,932           137,009            
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 21,000             21,000              
ท่ีดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 32,401             32,433              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 57,083             71,176              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 560,815           538,398            
รวมสินทรัพย 1,231,758        1,107,807         

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547
(หนวย : พันบาท)

สินทรัพย

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม
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(หนวย : พันบาท)

2548 2547 2548 2547

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 818,411 711,932 1,576,400 1,358,444
      รายไดอื่น 5,250 6,005 13,019 14,208
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 3,330 2,933 2,710 1,828
                   รวมรายได 826,991 720,870 1,592,129 1,374,480
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 572,786 499,936 1,095,878 941,705
      คาใชจายในการขายและบริหาร 185,033 175,334 377,101 344,632
      คาตอบแทนกรรมการ 2,158 2,110 2,638 2,262
                  รวมคาใชจาย 759,977 677,380 1,475,617 1,288,599
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 67,014 43,490 116,512 85,881
ดอกเบี้ยจาย (43) (37) (110) (83)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,210) (12,169) (34,467) (25,153)
กําไรสุทธิ 47,761 31,284 81,935 60,645

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.16           0.11           0.27             0.22           
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.15           0.10           0.26             0.20           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
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2548 2547
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 11,815             60,579              
เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 527,289           432,742            
คาใชจายคางจาย 25,944             27,536              
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 31,757             22,627              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64,641             46,578              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 661,446           590,062            
หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 4,416               2,669                
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 4,416               2,669                

รวมหน้ีสิน 665,862           592,731            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547
(หนวย : พันบาท)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
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(หนวย : พันบาท)
2548 2547

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 10)

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

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 321,190,410 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 321,190           -                   
หุนสามัญ 314,152,170 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                   314,152            

   สวนเกินมูลคาหุน 147,177           144,389            
   สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย 18,262             19,484              
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (6,856)              (5,558)
   กําไรสะสม

จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 11) 35,627             32,086              
สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 12) 122,641           122,641            

ยังไมไดจัดสรร 50,496             10,523              
   หัก  หุนทุนซื้อคืน 19,783,600 หุน  มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 12) (122,641)          (122,641)

รวมสวนของผูถือหุน 565,896           515,076            
     รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,231,758        1,107,807         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : พันบาท)

2548 2547 2548 2547

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 818,411 711,932 1,576,400 1,358,444
      รายไดอื่น 5,250 6,005 13,019 14,208
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 3,330 2,933 2,710 1,828
                   รวมรายได 826,991 720,870 1,592,129 1,374,480
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 572,786 499,936 1,095,878 941,705
      คาใชจายในการขายและบริหาร 185,033 175,334 377,101 344,632
      คาตอบแทนกรรมการ 2,158 2,110 2,638 2,262
                  รวมคาใชจาย 759,977 677,380 1,475,617 1,288,599
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 67,014 43,490 116,512 85,881
ดอกเบี้ยจาย (43) (37) (110) (83)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,210) (12,169) (34,467) (25,153)
กําไรสุทธิ 47,761 31,284 81,935 60,645

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.16           0.11           0.27             0.22           
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.15           0.10           0.26             0.20           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
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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
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                  -               (1,222)          -                           -                -               -              (1,222)         
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                  -               -              (1,298)                      -                -               -              (1,298)         
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 314,152 144,389 18,262 (6,856)                      154,727 10,523 (122,641)     512,556
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 10) 7,038 2,788           -              -                           -                -               -              9,826          
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด (หมายเหตุ 11) -                  -               -              -                           3,541            (3,541)          -              -              
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                  -               -              -                           -                (38,421)        -              (38,421)       
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -               -              -                           -                81,935         -              81,935         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2548 321,190 147,177 18,262 (6,856)                      158,268 50,496 (122,641)     565,896

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2547 255,071 107,830 21,954 1,078                       25,132 154,979 -              566,044
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                  -               (1,228)          -                           -                -               -              (1,228)         
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                  -               -              (4,486)                      -                -               -              (4,486)         
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 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)       
ซื้อคืนหุนสามัญ  (หมายเหตุ 12) -                  -               -              -                           -                -               (99,921)       (99,921)       
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -               -              -                           -                60,645 -              60,645         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2547 309,859 141,609 20,726 (3,408)                      29,538 126,331 (99,921)       524,734

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

และชําระแลว
สินทรัพย ในหลักทรัพยเผื่อขาย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 81,935           60,645           
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเส่ือมราคา - สินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงาน 37,766           30,772           
         คาเส่ือมราคา - สินทรัพยท่ีไมใชในการดําเนินงาน 32                  33                  
         สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 6,165             4,604             
         ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 14,336           13,339           
         ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา 8,281             4,645             
         ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา(โอนกลับบัญชี) (492)               (155)               
         หน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หน้ีสูญไดรับคืน) 172                731                
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหน้ีการคา 494                -                 
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหน้ีการคา (766)               (4,471)            
         สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,710)            (1,828)            
         ขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนชั่วคราว (2,219)            -                 
         ขาดทุนจากการบริจาคทรัพยสิน -                 36                  
         ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                 1,552             
         กําไรจากการขายทรัพยสิน (514)               -                 
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 142,480         109,903         
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ 3,569             (2,434)            
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (63,154)          (27,940)          
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (7,354)            (15,992)          
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (16,121)          5,815             
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 95,313           (19,505)          
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 9,130             (12,552)          
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (1,592)            2,299             
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 18,063           25,457           
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 1,747             329                
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 182,081         65,380           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2548 และ 2547
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย (50,000)          (210,831)        
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย -                 298,319         
     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (5,000)            -                 
     ซื้อสินทรัพย (37,598)          (28,737)          
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 515                -                 
     เงินสดจายคาสิทธิการเชา (11,874)          (16,380)          
     เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 700                700                
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (103,257)        43,071           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (48,764)          (8,246)            
     เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่ม 9,826             88,567           
     ซื้อคืนหุนสามัญ -                 (99,921)          
     จายเงินปนผล (38,421)          (84,887)          
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (77,359)          (104,487)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 1,465             3,964             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 142,825         146,375         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 144,290         150,339         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 110                83                  
              ภาษีเงินได 25,202           37,705           
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
          2.1  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547   บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
                 ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (1.30) ลานบาท และ (4.49) ลานบาท  ตามลําดับ
         2.2  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ ไดโอนเงินมัดจําคาสิทธิการเชาอาคาร จํานวน 30.22 ลานบาท
                 เปนสิทธิการเชาอาคาร  เนื่องจากไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 ป 2548 แลว
     3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
              เงินสด 13,592           9,091             
              เงินฝากธนาคารไมเกิน 3 เดือน 130,698         141,248         
                        รวม 144,290         150,339         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2548 และ 2547
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 

___________________________ 
 
1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและนโยบายการบัญชี 
   

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบยอ
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล   รวมทั้งเพิ่มเติมรายการใน          
งบการเงินพื้นฐาน อันไดแก งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสด 
โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน 
(พ.ศ.2544) เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

     

1.2    บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการบัญชี         
ที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินบริษัท
ฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการ
รายงานภายในประเทศ 

 

1.3 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีการจัดประเภทบัญชีใหม โดยเปนการจัดประเภทจากบัญชี
สิทธิการเชาเปนบัญชีคา ใชจายจายลวงหนาซ่ึงแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุน เวียนอื่น  เพื่อใชในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน  2548 

                       
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ  มีรา ยการบัญชีที่ เ กิดขึ้นกับกิจ การที่ เกี่ ยวข องกันโดยมี ผูถือหุนกลุม เ ดียวกันหรือมี                 
กรรมการรวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
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2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

  ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
     
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     
       บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  บริษัทรวม                 5,000 - 
ดอกเบี้ยคางรับ     
       บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    บริษัทรวม  14 - 
เจาหน้ีการคา     

 บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด  บริษัทรวม 2,322 2,119 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป  จํากัด (มหาชน)  ผูถือหุน 1,047 1,322 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด 

 บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 10,956 8,296 

 บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 10,743 9,664 
 บริษัท  เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอรปอเรชั่ น  
จํากัด 

 บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน                   527 - 

 
 

       ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมซ่ึงดําเนินธุรกิจเก่ียวกับสถาบันการศึกษาเอกชน ทั้งจํานวน
เปนเงินใหกูยืมอยูในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ใน
อัตรารอยละ MLR+1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดใหกูยืมเงินแกบริษัทรวมดังกลาวเพิ่มเติมอีกจํานวนเงิน 5.00 ลานบาท 
โดยเปนการจายเช็คลวงหนาลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548  ซ่ึงบริษัทรวมดังกลาวไดมารับเช็คแลวในไตรมาส 2 ป 2548 

 

2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท)                     

   สําหรับงวดหกเดือน  
   สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน  
      ลักษณะความสัมพันธ  2548 2547 นโยบายการคิดราคาระหวาง

กัน 
มูลคาดอกเบี้ยรับ      
       บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  บริษัทรวม          14 -  
มูลคาซื้อสินคา      

 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม  1,360 983 ราคาตลาด 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน  18,358 27,189 ราคาตลาด 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือ

หุน 
 3,226 9,282 ราคาตลาด 

 บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือ
หุน 

 11,697 - ราคาตลาด 

      
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ      

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน  3,914 3,800 ราคาที่ตกลงกัน 
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ในไตรมาส 2 ป 2548  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
ไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยสวนใหญใหกับบริษัท  จี เอ็ม เอ็ม 
แกรมมี่  จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548  สงผลใหบริษัท  จี เอ็ม เอ็ม 
แกรมมี่  จํากัด (มหาชน)  เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  

 
3.      เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย              
         (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
พันธบัตรรัฐบาล 50,000 - 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 118,792 118,586 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวม   44,068 43,353 
            รวม      212,860 161,939 

 

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เงินลงทุนช่ัวคราวสวนหนึ่งจํานวน 50.00 ลานบาท  เปนเงินลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล มีอายุประมาณ 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.90-2.00 ตอป 

 
4.     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547  ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

            (หนวย : พันบาท)  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
ลูกหนี้การคา    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 64,055 40,583 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 17,220 39,060 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,399 4,811 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 20,280 20,799 

                            รวมลูกหนี้การคา 102,954 105,253 
ต๋ัวเงินรับ 3,928 5,692 
หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,774) (23,602) 
หัก    คาเผื่อรับคืนสินคา  (3,110) (3,602) 
                            สุทธิ 79,998 83,741 
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5.    สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2548 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

วัตถุดิบคงเหลือ 12,720 6,099 
งานระหวางทํา 8,226 7,712 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 235,193 192,464 
                     รวม 256,139 206,275 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (16,388) (15,342) 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (45,725) (37,444) 
                     สุทธิ 194,026 153,489 

 
 
6.      เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     

ประกอบดวย 
    ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 17,410 700 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒน 80,000 28.75% 23,000    วิธีสวนไดเสีย 19,19,337 - 
    23,200  36,847 700 

 
    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 
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6.1 เงินลงทุนในบริษัท  ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

6.2 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส  อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึงไดผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จํานวนเงิน 
3.21 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 3.91 ของกําไรสุทธิ  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม  2547 เงิน
ลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 17.41 ลานบาท และ 14.90  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.41 และ 1.34  ตอ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ 

 

6.3 งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวด
สามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวสอบทาน
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ  31 ธันวาคม  2547 เงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวจํานวน 19.34   ลานบาท และ 19.84 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.57 และ 1.79 ของสินทรัพยรวมในงบดุล 
ตามลําดับ และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 จํานวน 0.50  ลานบาท  และ 1.09 ลานบาท   ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.61 
และ 1.80 ของกําไรสุทธิ  ตามลําดับ 

 
7.      ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
  (หนวย : พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 241,943 
ซ้ือระหวางงวด 37,598 
ขายระหวางงวด (1,384) 
คาเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยที่ขาย 1,383 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (37,766) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือหุน)                   (1,222) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 240,552 
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8.     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวนเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา  เพื่อเปดสาขารานหนังสือ   ซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร จํานวน 13 แหง  ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
และ 2547   ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน  6.17  ลานบาท และ 4.60 ลานบาท ตามลําดับ  

 
9.     ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
(หนวย: พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 32,433 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (32) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 32,401 

 
10. ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
  10.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับผูถือหุนรายเดิม โดยมีอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 

 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ  ในราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุน เดิม 1.65 บาทตอหนวย     
 โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และ 
 สามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 

  10.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย ในราคา 1.00  บาท 
 ตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป  ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดทุก 3    

                   เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14  มกราคม 2551 โดย แตละฉบับสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
                  ไดเปน สัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30  และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด  ตามลําดับ 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548  มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
จํานวน  2,748,290  หนวย และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 4,289,950 หนวย มีผลทําใหทุนที่ออก
และชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 7.04  ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 2.79 ลาน
บาท  โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548 และยังเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใช  สําหรับผูถือหุนรายเดิมจํานวน 3,748,040 หนวย และสําหรับกรรมการและพนักงาน
จํานวน 121,590 หนวย   สวนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานที่ยังไมมีสิทธิใชตามเง่ือนไขขางตน
คงเหลือจํานวน 23,068,520 หนวย 
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11. เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 
 

ประกอบดวย 
ผลการดําเนินงาน ป 2548 

สํารองตามกฎหมาย  
มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ 

ครั้งที่ 

วันที่
ประชุม 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ
กําไร
สุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2548 12/05/2548 10/06/2548 0.10 30.02 5% 1.71 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2547 
สํารองตามกฎหมาย  

มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ 
ผูถือหุน ครั้งที ่

วันที่
ประชุม 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ
กําไร
สุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

 ไตรมาส 1 2/2547 14/05/2547 14/06/2547 0.10 27.74 5% 1.47 
ไตรมาส 2 3/2547 11/08/2547 08/09/2547 0.10 29.31 5% 1.56 
ไตรมาส 3 5/2547 12/11/2547 09/12/2547 0.06 17.62 5% 0.98 
ไตรมาส 4 1/2548 27/04/2548 25/05/2548 0.028 8.40 5% 1.83 

รวม 0.288 83.07  5.84 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2546 
สํารองตามกฎหมาย  

มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ/ 
ผูถือหุน ครั้งที ่

วันที่
ประชุม 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ
กําไร
สุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2546 12/05/2546 09/06/2546 0.10 21.38 5% 1.15 
ไตรมาส 2 3/2546 11/08/2546 05/09/2546 0.10 21.38 5% 1.86 
ไตรมาส 3 4/2546 14/11/2546 11/12/2546 0.10 21.39 5% 1.88 
ไตรมาส 4 1/2547 27/04/2547 24/05/2547 0.20 57.15 5% 2.94 

รวม 0.50 121.30  7.83 
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12. หุนทุนซ้ือคืน 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับการจะ
ซ้ือหุนคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ดังนั้นบริษัทฯ จึง
ไดมีโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160.00 ลานบาท  กําหนดระยะเวลาในการซื้อ
หุนคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2547 จํานวนรวมของหุนที่ซ้ือคืนในโครงการตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 
2547 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547  จํานวน 19.78  ลานหุน  มูลคารวม 122.64 ลานบาท   ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนด
นโยบายการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไวไมเกิน 3 ป นับจากภายหลัง 6 เดือนที่มีการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ิน 
 

  ตามหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ส. สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548  ไดกําหนดใหบริษัทที่มี
การซ้ือหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีที่นํากําไรสะสมไปจาย             เงิน
ปนผลกําไรสะสมหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุ นซื้อคืน เพื ่อใหสอดคลองกับบันทึกของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงพิจารณาประเด็นการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารการเงินตามมาตรา  66/1 (2) แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535     

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 6.16 ของหุน     
ที่จําหนายทั้งหมด มูลคารวมของหุนซ้ือคืนเปนจํานวนเงิน 122.64 ลานบาท  และบริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสะสมเปน
สํารองหุนทุนซ้ือคืนแลวทั้งจํานวนในไตรมาส 4 ป 2547   

 
13. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
 
                             

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       
   กําไรสุทธิ 47,761 31,284 300,225 284,189 0.16 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
    จํานวน 26,938,150 หนวย (ป 2547 : 38,269,740 หนวย) -    - 20,784 30,856 -     - 
กําไรตอหุนปรับลด       
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา       
   มีการแปลงเปนหุนสามัญ 47,761 31,284 321,009 315,045 0.15 0.10 
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 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 81,935 60,645 298,414 271,779 0.27 0.22 
      ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
     จํานวน 26,938,150 หนวย (ป 2547 : 38,269,740 หนวย) - - 21,075 30,720 - - 
กําไรตอหุนปรับลด     

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา     
      มีการแปลงเปนหุนสามัญ 81,935 60,645 319,489 302,499 0.26 0.20 

 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณ
ขึ้น  โดยคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใชสิทธิ 

 
14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ             
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย   ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน             
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  

 
15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา   
 

15.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับ 
     ธนาคารพาณิชยเกี่ยวกับ Letter of Guarantee  เปนจํานวนเงิน  3.51  ลานบาท และ 3.90  ลานบาท ตามลําดับ 

 

  15.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญ
 และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 169  สาขา 
 โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจาย  รวมทั้งหมด
 ประมาณ 252.34 ลานบาทตอป  

 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1แหง โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป ระยะเวลาเร่ิมตั้งแตวันที่     
1 มกราคม 2549 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2551  อัตราคาเชาปที่ 1 และ ปที่ 2 จํานวนเงิน 15.10 ลานบาทตอป และ ปที่ 3 
จํานวนเงิน 16.17 ลานบาทตอป   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548  บริษัทฯไดจายเช็คลวงหนา ลงวันที่ 1 มกราคม 2549 เปน
จํานวนเงิน 10.64 ลานบาท  เพื่อเปนการจายชําระคาเชาคลังสินคาสําหรับปที่ 1 เปนการลวงหนา  ซ่ึงเปนไปตาม
สัญญาที่ตกลงกัน 
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15.3 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือ  Licence  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ จากบริษัท
แหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 9.79 ลานบาท   ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  1 กรกฎาคม  2548 เปน
ตนไป  

 
16.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษัทฯ  มีความ เส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ยน                 
ซ่ึงไมมีสาระสําคัญ  เนื่องจากลักษณะการขยายงานของบริษัทฯ จะพยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมี
หนี้สินระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ   
มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ  บริษัทฯ จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตาม          
หากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาใช 
เคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว  อยางไรก็ตามบริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร 
 

16.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให   

สินเช่ือที่ระมัดระวัง   ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 
 

16.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบตอ  

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนช่ัวคราวที่มีอัตราดอกเบี้ยและ         
เงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate)   และบริษัทฯ มิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อ
ปองกันความเส่ียงดังกลาว 

 

16.3   มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น   ดังนั้นมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
17. การอนุมัติงบการเงิน 
    

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลว 
 

 
___________________________ 

 


