
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

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

งวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
งวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงาน
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินของบริษัทรวมสองแหงตามหมายเหตุขอ 6.2 และ 
6.3 ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไดผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  
ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวน
เงินของรายการตาง ๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงินถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น  ณ วันที่ 
30 กันยายน 2548    เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 17.41 ลานบาท และ 18.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.36 
และ 1.44  ของสินทรัพยรวมในงบดุล  ตามลําดับ และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวใน
งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 จํานวน 3.21 ลานบาท และ (1.33) ลานบาท ซ่ึงคิด
เปนรอยละ 2.63 และ (1.09) 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 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด  สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 
ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด  (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบมีการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน           
ตามรายงานลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ซ่ึงไดเสนอรายงานวาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไม
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป          
 
           

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

( นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 
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2548 2547
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 229,057            142,825            
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา (หมายเหตุ 3)

ไตรมาส 3 ป 2548 และป 2547 จํานวนเงิน (5,400) พันบาท
และ (5,558) พันบาท ตามลําดับ) 162,843            161,939            

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  4) 74,970             83,741              
(หมายเหตุ 2.1) 14,000             -                   

สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  5) 199,255            153,489            
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 32,367             27,415              

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 712,492            569,409            
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  6) 36,017             34,837              
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 246,799            241,943            
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 169,789            137,009            
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 21,000             21,000              
ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 32,384             32,433              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 63,280             71,176              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 569,269            538,398            
รวมสินทรัพย 1,281,761         1,107,807         

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547
(หนวย : พันบาท)
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2548 2547
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 13,932             60,579              
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 572,134            432,742            
คาใชจายคางจาย 32,348             27,536              
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 15,694             22,627              
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 66,107             46,578              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 700,215            590,062            
หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,446               2,669                
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 4,446               2,669                

รวมหนี้สิน 704,661            592,731            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547
(หนวย : พันบาท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล



5

(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 321,358,680 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 321,359            -                   
หุนสามัญ 314,152,170 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                   314,152            

   สวนเกินมูลคาหุน 147,281            144,389            
   สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย 17,641             19,484              
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย (5,400)              (5,558)
   กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 60,592             10,523              
   หัก  หุนทุนซ้ือคืน 19,783,600 หุน  มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 12) (122,641)          (122,641)

รวมสวนของผูถือหุน 577,100            515,076            
     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,281,761         1,107,807         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : พันบาท)

2548 2547 2548 2547

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 869,582     713,325     2,445,982    2,071,769   
      รายไดอื่น 5,074         2,467         18,094         16,675        
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม -             -             1,880           1,738          
                   รวมรายได 874,656  715,792  2,465,956     2,090,182   
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 614,449 506,006 1,710,327 1,447,711
      คาใชจายในการขายและบริหาร 201,893 180,271 578,994 524,903
      คาตอบแทนกรรมการ 573 469 3,211 2,731
      สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 830            90              -               -              
                  รวมคาใชจาย 817,745 686,836 2,292,532 1,975,345
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 56,911 28,956 173,424 114,837
ดอกเบี้ยจาย (39) (106) (149) (189)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (16,635) (9,181) (51,102) (34,334)
กําไรสุทธิ 40,237 19,669 122,173 80,314

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.13           0.07           0.41             0.29            
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.12           0.06           0.38             0.26            

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน



7

(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน)ท่ียัง หุนทุนซื้อคืน รวม
ท่ีออกและ มูลคาหุน จากการตีราคา ไมเกิดขึ้นใน จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร
ชําระแลว สินทรัพย หลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548 314,152            144,389    19,484              (5,558)                       154,727      10,523          (122,641)        515,076
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                    -            (1,843)               -                            -              -                -                 (1,843)       
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                    -            -                    158                           -              -                -                 158           
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 314,152            144,389    17,641              (5,400)                       154,727      10,523          (122,641)        513,391    
ผูถือหุนกรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 10) 7,207                 2,892        -                    -                            -              -                -                 10,099      
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด    (หมายเหตุ 11) -                    -            -                    -                            3,541          (3,541)           -                 -            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                    -            -                    -                            -              (68,563)         -                 (68,563)     
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                    -            -                    -                            -              122,173        -                 122,173    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 321,359            147,281    17,641              (5,400)                       158,268      60,592          (122,641)        577,100

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2547 255,071            107,830    21,954              1,078                        25,132        154,979        -                 566,044    
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                    -            (1,849)               -                            -              -                -                 (1,849)       
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                    -            (6,327)                       -              -                -                 (6,327)       
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 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 วันท่ี 30 กันยายน 2547 313,485            143,963    20,105              (5,249)                       31,102        115,124        (122,641)        495,889    

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

กําไรสะสม
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(หนวย : พันบาท)
2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 122,173        80,314          
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 56,692          47,002          
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 49                 49                 
         สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 9,310            6,947            
         ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 24,044          20,056          
         ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 9,887            6,023            
         ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 753               549               
         หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญไดรับคืน) 208               285               
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้การคา 621               -                
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา 2,583            (8,045)           
         สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,880)           (1,738)           
         ขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนชั่วคราว (746)              -
         บริจาคทรัพยสิน 65                 36                 
         ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 506               -
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย - 1,552            
         กําไรจากการขายทรัพยสิน (514)              (181)              
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 223,751        152,849        
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 7,189            8,379            
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (79,697)         (46,769)         
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น - บริษัทหลักทรัพย - (38,400)         
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (4,952)           (5,791)           
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (22,320)         (2,030)           
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 136,809        (13,149)         
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (6,933)           (27,935)         
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 4,812            8,267            
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,529          19,039          
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,777            305               
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 279,965        54,765          

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2548 และ 2547



9                   
บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อหลักทรัพยเผ่ือขาย -                (211,698)       
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย -                298,319        
     (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (14,000)         -                
     ซื้อสินทรัพย (63,962)         (55,791)         
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 514               182               
     เงินสดจายคาสิทธิการเชา (11,874)         (19,340)         
     เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 700               700               
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (88,622)         12,372          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (46,647)         (4,199)           
     เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิม 10,099          94,547          
     ซื้อคืนหุนสามัญ - (122,641)       
     จายเงินปนผล (68,563)         (114,199)       
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (105,111)       (146,492)       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 86,232          (79,355)         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 142,825        146,375        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 229,057        67,020          
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 149               189               
              ภาษีเงินไดนิติบุคคล 57,900          62,269          
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
               2.1 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547   บริษัทฯ  ไดปรับปรุงรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
                      ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 0.16 ลานบาท และ (6.33) ลานบาท  ตามลําดับ
               2.2 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ ไดโอนเงินมัดจําคาสิทธิการเชาอาคารจํานวน 30.22 ลานบาท
                      เปนสิทธิการเชาอาคาร เนื่องจากไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 ป 2548 แลว
     3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
              เงินสด 13,225           11,658           
              เงินฝากธนาคารไมเกิน 3 เดือน 95,832           55,362           
              พันธบัตรรัฐบาล (ไมเกิน 1 เดือน) 60,000           -                 
              ตั๋วสัญญาใชเงิน (เมื่อทวงถาม) 60,000           -                 
                        รวม 229,057         67,020           

ยังไมไดตรวจสอบ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ สอบทานแลว

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2548 และ 2547
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 กันยายน 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
เปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2548 

               
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ  มีรา ยการบัญชีที่ เ กิดขึ้นกับกิจ การที่ เกี่ ยวข องกันโดยมี ผูถือหุนกลุม เ ดียวกันหรือมี                 
กรรมการรวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

 
 

 
         

 
 



11 

2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

  ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 30 กันยายน  2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
     
ลูกหน้ีการคา     
       บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)  ผูถือหุน 490 - 
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     
       บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  บริษัทรวม                 14,000 - 
ดอกเบี้ยคางรับ     
       บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    บริษัทรวม  190 - 
เจาหน้ีการคา     

 บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด  บริษัทรวม 2,978 2,119 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป  จํากัด (มหาชน)  ผูถือหุน (ป 2547) 2,174 1,322 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด 

 บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 
2547) 

11,987 8,296 

 บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 
2547) 

12,397 9,664 

 บริษัท  เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอรปอเรชั่ น  
จํากัด 

 บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 
2547) 

                  240 - 

 
 

       ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมซ่ึงดําเนินธุรกิจเก่ียวกับสถาบันการศึกษาเอกชน ทั้งจํานวน
เปนเงินใหกูยืมอยูในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ใน
อัตรารอยละ MLR+1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดใหกูยืมเงินแกบริษัทรวมดังกลาวเพิ่มเติมอีกจํานวนเงิน 5 ลานบาท   เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2548 

 

2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท)                     

   สําหรับงวดเกาเดือน  
   ส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  
      ลักษณะความสัมพันธ  2548 2547 นโยบายการคิดราคาระหวางกัน 
มูลคาดอกเบ้ียรับ      
       บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  บริษัทรวม          204 -  
มูลคาซ้ือสินคา      

 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม  1,906 3,437 ราคาตลาด 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน (ป 2547)  26,424 34,664 ราคาตลาด 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน (ป 2547)  4,306 12,512 ราคาตลาด 
 บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน (ป 2547)  17,908 - ราคาตลาด 

      บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน  8 - ราคาตลาด 
คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ      

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน (ป 2547)  5,878 5,692 ราคาท่ีตกลงกัน 
  

ในไตรมาส 2 ป 2548  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
ไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ใหแกบริษัทแหงหนึ่ง และไดมีการ   
โอนกรรมสิทธ์ิเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548   
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3.      เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย              
         (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 118,543 118,586 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวม   44,300 43,353 
            รวม      162,843                  161,939         

 
4.     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547  ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

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

ยังไมถึงกําหนดชําระ 31,688 40,583 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 42,809 39,060 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 537 4,811 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 20,902 20,799 

                            รวมลูกหนี้การคา 95,936 105,253 
ต๋ัวเงินรับ 7,199 5,692 
หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,810) (23,602) 
หัก    คาเผื่อรับคืนสินคา  (4,355) (3,602) 
                            สุทธิ 74,970 83,741 

 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน สวนใหญเปนลูกหนี้

การคา ที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และอยูในระหวางดําเนินการขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยศาล
ลมละลายมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้รายดังกลาว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 
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5.    สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
วัตถุดิบคงเหลือ 10,219 6,099 
งานระหวางทํา 7,939 7,712 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 246,916 192,464 
                     รวม 265,074 206,275 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (18,488) (15,342) 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (47,331) (37,444) 
                     สุทธิ 199,255 153,489 

 
 
6.      เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     

ประกอบดวย 
    ณ วันที่ 30 กันยายน 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       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 102,500 22.44% 23,000    วิธีสวนไดเสีย 1918,507 - 
    23,200  36,017 700 

 
    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       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 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 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส  อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึงไดผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 จํานวนเงิน 3.21 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 2.63 ของกําไรสุทธิ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม  2547 เงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาว จํานวน 17.41 ลานบาท  และ 14.90  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.36 และ 1.34  ตอสินทรัพยรวม 
ตามลําดับ 

 

6.3 งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวด
สามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวสอบทาน
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ  31 ธันวาคม  2547 เงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวจํานวน 18.51   ลานบาท และ 19.84 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.44 และ 1.79 ของสินทรัพยรวมในงบดุล 
ตามลําดับ และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 จํานวน (1.33)  ลานบาท และ 1.18 ลานบาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ (1.09) 
และ 1.47 ของกําไรสุทธิ  ตามลําดับ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดย
จําหนายใหแกบุคคลภายนอก สงผลใหบริษัทฯ มีสวนไดเสียในบริษัทรวมดังกลาวลดลงคงเหลือเทากับ 22.44% 

 
7.      ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 
  (หนวย : พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 241,943 
ซ้ือระหวางงวด 63,962 
ขาย/ตัดจําหนายระหวางงวด (38,222) 
คาเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยที่ขาย/ตัดจําหนาย 37,651 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (56,692) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือหุน)                   (1,843) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 246,799 

    
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีการตัดจําหนายคาตกแตงของสาขาที่มีการปรับปรุงรานใหม ซ่ึงมี
ราคาตามบัญชี 0.51 ลานบาท โดยมีราคาทุน 35.74 ลานบาท 
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8.     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวนเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา  เพื่อเปดสาขารานหนังสือ   ซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร จํานวน 13 แหง  ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 
และ 2547   ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน  9.31  ลานบาท และ 6.95 ลานบาท ตามลําดับ  

 
9.     ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 
(หนวย: พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 32,433 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (49) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 32,384 

 
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 

 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548  มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
จํานวน  2,757,260  หนวย และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 4,449,250 หนวย มีผลทําใหทุนที่ออก
และชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน  7.21  ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 2.89 ลาน
บาท  โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 และยังเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใช  สําหรับผูถือหุนรายเดิมจํานวน 3,588,740 หนวย และสําหรับกรรมการและพนักงาน
จํานวน 107,860 หนวย  สวนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานที่ยังไมมีสิทธิใชตามเง่ือนไขขางตน
คงเหลือจํานวน 23,073,280 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 
ไตรมาส 2 4/2548 11/08/2548 09/09/2548 0.10 30.14 - - 

    0.20 60.16  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 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 มีมติอนุมัติใหเพิ่มวงเงิน
ในการซ้ือหุนคืนอีก 10 ลานบาท จากเดิมวงเงินสูงสุดที่จะใชในการซ้ือหุนคืน 160 ลานบาท เพิ่มวงเงินสูงสุดที่จะใชใน
การซ้ือหุนคืน 170 ลานบาท โดยเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวงเงินสูงสุดที่จะใชในการซ้ือหุนคืนเทานั้น ไมกระทบตอ
จํานวนหุนที่จะซ้ือคืน 

 

  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 กันยายน 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 กันยายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       
   กําไรสุทธิ 40,237 19,669 301,422 292,346 0.13 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
    จํานวน 26,769,880 หนวย (ป 2547 : 34,643,300 หนวย) -    - 20,882 28,388 -     - 
กําไรตอหุนปรับลด       
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา       
   มีการแปลงเปนหุนสามัญ 40,237 19,669 322,304 320,734 0.12 0.06 
  

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
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  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 122,173 80,314 299,428 278,684 0.41 0.29 
      ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
     จํานวน 26,769,880 หนวย (ป 2547 : 34,643,300 หนวย) - - 20,935 28,179 - - 
กําไรตอหุนปรับลด     

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา     
      มีการแปลงเปนหุนสามัญ 122,173 80,314 320,363 306,863 0.38 0.26 

 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณ
ขึ้น  โดยนําหุนสามัญที่อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซ่ึง
คํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 

 
14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ             
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย   ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน             
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  

 
15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา   
 

15.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับ 
     ธนาคารพาณิชยเกี่ยวกับ Letter of Guarantee  เปนจํานวนเงิน  3.58  ลานบาท และ 3.90  ลานบาท ตามลําดับ 

 

  15.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญ
 และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 179 สาขา 
 โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจาย  รวมทั้งหมด
 ประมาณ 254.97 ลานบาทตอป  

 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1แหง โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป ระยะเวลาเร่ิมตั้งแตวันที่     
1 มกราคม 2549 ถึงวันที่  31 ธันวาคม  2551  มูลคาตามสัญญา  46.37 ลานบาท   ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2548  
บริษัทฯไดจายเช็คลวงหนา ลงวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนจํานวนเงิน 10.64 ลานบาท  เพื่อเปนการจายชําระคา
เชาคลังสินคาสําหรับปที่ 1 เปนการลวงหนา  ซ่ึงเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกัน 
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16.   เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2548  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548  มีมติเปน เอกฉันท 
อนุมัติรายการดังนี้ 

- อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม   2548  ถึงวันที่   
30  กันยายน 2548   ในอัตราหุนละ 0.1 บาท   รวมจํานวน   30.14  ลานบาทโดยมีกําหนดปดสมุดทะเบียน
เพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548  เวลา 12.00 น. และจายเงินปนผลในวันที่  9  ธันวาคม 
2548 
 

- อนุมัติใหลงทุนเพิ่มใน บริษัท เพลินพัฒน จํากัด (โรงเรียนเพลินพัฒนา)  จํานวนเงิน  60  ลานบาท  เพื่อใชใน
การกอสรางและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงจะทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้น
จากอัตรารอยละ  22.44 เปนอัตรารอยละ 48.82  ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548  และขอให
ฝายบริหารดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนในคราวตอไป 

 
 

17.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

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

บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให   
สินเช่ือที่ระมัดระวัง   ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 

. 
17.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบตอ  
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนช่ัวคราวที่มีอัตราดอกเบี้ยและ         
เงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate)   และบริษัทฯ มิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อ
ปองกันความเส่ียงดังกลาว 
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17.3   มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น   ดังนั้นมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
18. การอนุมัติงบการเงิน 
    

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลว 
 

 
___________________________ 

 




