
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ         
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2547   
ที่นํามาเปรียบเทียบไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นในสํานักงานเดียวกัน และเสนอรายงานไวอยาง         
ไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 งบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งตามหมายเหตุขอ 8.3 ซ่ึงนํามา
บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไดผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวม 
ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548 เงินลงทุนในบริษัท
รวมดังกลาว จํานวน 33.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.30 ของสินทรัพยรวมในงบดุล และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน จํานวน 1.70 ลานบาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.90 ของ
กําไรสุทธิ 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูล    ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงิน          ที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นําเสนอ       ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมใน
การแสดงความเห็น  ของขาพเจา 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนินงาน  และ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

บริษัท  สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
 

( นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่  24  กุมภาพันธ 2549
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548  และ 2547

(หนวย : บาท)
2548 2547

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 316,075,813.87        142,825,561.52        
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา ป 2548 และ 2547
       จํานวน (5,757) พันบาท และ (5,558) พันบาท ตามลําดับ) (หมายเหตุ  5) 182,718,703.86        161,938,919.59        
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 83,939,509.94          83,740,934.17          
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (หมายเหตุ  4) 9,000,000.00            -                           
สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 226,026,870.27        153,488,650.28        
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 35,666,656.12          27,415,518.84          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 853,427,554.06        569,409,584.40        
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  8) 50,650,667.54          34,837,233.21          
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 255,282,034.74        241,942,722.51        
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  10) 166,861,601.31        137,008,959.41        
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  11) 21,000,000.00          21,000,000.00          
ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  12) 32,367,498.94          32,433,316.93          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 62,677,008.71          71,175,611.74          

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 588,838,811.24        538,397,843.80        
รวมสินทรัพย 1,442,266,365.30     1,107,807,428.20     

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548  และ 2547

(หนวย : บาท)
2548 2547

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 58,331,724.50          60,579,408.22          
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 648,570,955.69        432,742,133.38        
คาใชจายคางจาย 32,378,315.19          27,535,913.29          
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 40,137,019.48          22,626,483.40          
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 44,512,181.55          46,578,448.76          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 823,930,196.41        590,062,387.05        
หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5,035,838.20            2,668,616.46            
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 5,035,838.20            2,668,616.46            

รวมหนี้สิน 828,966,034.61        592,731,003.51        
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 13)
   ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 348,128,690.00        348,128,690.00        
   ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 322,135,910 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 322,135,910.00        -                           
หุนสามัญ 314,152,170 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                           314,152,170.00        

สวนเกินมูลคาหุน 147,776,311.25        144,388,836.25        
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 17,344,226.09          19,483,961.72          
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย (5,756,671.03)          (5,558,140.99)           
กําไรสะสม

จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 14) 35,626,916.56          32,085,816.62          
     สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 15) 122,641,095.00        122,641,095.00        
ยังไมไดจัดสรร 96,173,637.82          10,523,781.09          

หัก  หุนทุนซื้อคืน 19,783,600 หุน มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 15) (122,641,095.00)      (122,641,095.00)       
รวมสวนของผูถือหุน 613,300,330.69        515,076,424.69        
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,442,266,365.30     1,107,807,428.20     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : บาท)
2548 2547

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 3,365,001,439.53     2,833,648,547.03     
รายไดอื่น 24,615,294.59          21,116,194.31          
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 1,513,434.33            1,575,691.03            

รวมรายได 3,391,130,168.45     2,856,340,432.37     
คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 2,332,844,882.37     1,981,604,000.48     
คาใชจายในการขายและบริหาร 791,154,528.59        705,015,247.21        
คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 16) 2,723,000.00            2,426,000.00            

รวมคาใชจาย 3,126,722,410.96     2,689,045,247.69     
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 264,407,757.49        167,295,184.68        
ดอกเบี้ยจาย (156,776.18)             (238,833.27)              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 17) (76,337,032.94)        (50,094,747.51)         
กําไรสุทธิ 187,913,948.37        116,961,603.90        

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (หมายเหตุ 18) 0.63                         0.41                          
กําไรตอหุนปรับลด (หมายเหตุ 18) 0.59                         0.38                          

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
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(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุนซ้ือคืน รวม
และชําระแลว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ยังไมเกิดขึ้นใน จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

สินทรัพย หลักทรัพยเผื่อขาย  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 255,071,000.00 107,829,742.25 21,954,446.25 1,077,936.95 25,131,822.09 154,978,983.92 -                            566,043,931.46
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                          -                         (2,470,484.53) -                         -                       -                            -                            (2,470,484.53)
ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                          -                         -                         (6,636,077.94) -                       -                            -                            (6,636,077.94)
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 255,071,000.00 107,829,742.25 19,483,961.72 (5,558,140.99) 25,131,822.09 154,978,983.92 -                            556,937,368.99
ผูถือหุน กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 13) 59,081,170.00        36,559,094.00      -                         -                         -                       -                            -                            95,640,264.00
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด (หมายเหตุ 14) -                          -                         -                         -                         6,953,994.53 (6,953,994.53) -                            -                            
จัดสรรสํารองหุนทุนซ้ือคืน   (หมายเหตุ 15) -                          -                         -                         -                         122,641,095.00 (122,641,095.00) -                            -                            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                          -                         -                         -                         -                       (131,821,717.20) -                            (131,821,717.20)
ซ้ือคืนหุนสามัญ (หมายเหตุ 15) -                          -                         -                         -                         -                       -                            (122,641,095.00)      (122,641,095.00)
กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                         -                         -                         -                       116,961,603.90 -                            116,961,603.90
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 314,152,170.00 144,388,836.25 19,483,961.72 (5,558,140.99) 154,726,911.62 10,523,781.09 (122,641,095.00)      515,076,424.69
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                          -                         (2,139,735.63) -                         -                       -                            -                            (2,139,735.63)          
ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                          -                         -                         (198,530.04) -                       -                            -                            (198,530.04)             
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 314,152,170.00 144,388,836.25 17,344,226.09 (5,756,671.03) 154,726,911.62 10,523,781.09 (122,641,095.00)      512,738,159.02
ผูถือหุน กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ  (หมายเหตุ 13) 7,983,740.00 3,387,475.00         -                         -                         -                       -                            -                            11,371,215.00
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด          (หมายเหตุ 14) -                          -                         -                         -                         3,541,099.94 (3,541,099.94) -                            -                            
เงินปนผลจาย                                                   (หมายเหตุ 14) -                          -                         -                         -                         -                       (98,722,991.70) -                            (98,722,991.70)
กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                         -                         -                         -                       187,913,948.37 -                            187,913,948.37
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548 322,135,910.00 147,776,311.25 17,344,226.09 (5,756,671.03) 158,268,011.56 96,173,637.82 (122,641,095.00) 613,300,330.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

กําไรสะสม
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

(หนวย : บาท)
2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 187,913,948.37      116,961,603.90       
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

กําไรจากเงินลงทุนชั่วคราว (978,314.31)            -                          
ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                         1,552,402.66           
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  (หนี้สูญไดรับคืน) 403,066.56             (720,373.33)             
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (113,277.96)            (210,779.23)             
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้การคา 621,263.98             -                          
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 32,662,042.59        26,258,879.87         
ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 9,967,118.27          6,812,361.11           
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,513,434.33)         (1,575,691.03)          
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 76,106,617.29        64,086,390.32         
บริจาคทรัพยสิน 520,910.95             35,627.57                
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 506,035.16             -                          
กําไรจากการขายสินทรัพย (514,015.68)            (181,367.92)             
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 12,237,274.74        9,399,912.75           
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 65,817.99               65,990.17                
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา 8,557,192.81          1,685,891.33           

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 326,442,246.43      224,170,848.17       
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ (1,109,628.35)         (3,695,468.04)          
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (115,622,981.51)     (49,347,686.74)       
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (8,251,137.28)         (4,505,188.11)          
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (21,717,784.64)       (33,891,705.60)       
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 207,271,629.50      13,885,856.58         
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 4,842,401.90          2,578,257.61           
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 17,510,536.08        (13,551,317.35)       
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,066,267.21)         8,732,187.04           
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,367,221.74          510,077.52              

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 409,666,236.66      144,885,861.08       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2548  และ  2547

(หนวย : บาท)
2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขาย (20,000,000.00)       (211,396,060.57)      
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย -                          298,318,651.84       
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (9,000,000.00)         -                           
ลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม (15,000,000.00)       -                           
ซ้ือสินทรัพย (92,157,013.60)       (86,642,305.30)        
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 514,018.68              182,242.99              
เงินสดจายคาสิทธิการเชา (11,873,528.97)       (30,534,137.00)        
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 700,000.00              700,000.00              

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน (146,816,523.89)     (29,371,608.04)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (2,247,683.72)         39,758,883.19         
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม 11,371,215.00         95,640,264.00         
ซ้ือคืนหุนสามัญ -                          (122,641,095.00)      
จายเงินปนผล (98,722,991.70)       (131,821,717.20)      

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (89,599,460.42)       (119,063,665.01)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ 173,250,252.35       (3,549,411.97)          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 142,825,561.52       146,374,973.49       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 316,075,813.87       142,825,561.52       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดท่ีจายในระหวางปสําหรับ

ดอกเบี้ยจาย 156,776.18              238,833.27              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 58,826,496.86         63,072,801.39         

2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
2.1  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  บริษัทฯ ไดบันทึกรายการขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
       ในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (0.20) ลานบาท และ (6.64) ลานบาท ตามลําดับ
2.2  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดโอนเงินมัดจําคาสิทธิการเชาอาคารจํานวน 30.22 ลานบาท เปนสิทธิการเชาอาคาร 
        เน่ืองจากไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 ป 2548 แลว

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ประกอบดวย
เงินสด 14,934,637.33         15,940,453.69         
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 187,141,176.54       126,885,107.83       
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 114,000,000.00       -                           

316,075,813.87       142,825,561.52       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
 

 
1. ขอความทั่วไป 
    

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  2517 และแปลงสภาพเปนบริษัท  มหาชนจํากัด      
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000285  ตั้งอยูเลขที่  46/87-90 อาคารเนช่ันทาวเวอร      
ช้ันที่ 19  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

- ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
1. จําหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและ Book Variety  ซ่ึงเปนราน

หนังสือของบริษัทฯ   
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูจําหนายหนังสือเชิงวิชาการใหหนวยงานและ

สํานักพิมพอื่นเพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ  
 

- ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
 สําหรับป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2548 2547 
จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย  (คน) 1,970 1,942 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  (ลานบาท) 259.95 251.15 

 
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
   

2.1 งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543   
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547  ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน 

2.2 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ในบางกรณีที่ฝายบริหารอาจตองใช             
การประมาณและการตั้งสมมติฐานซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและในหมายเหตุ             
ประกอบงบการเงิน  ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

2.3 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  
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2.4 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษ              
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน 

2.5 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีการจัดประเภทบัญชีใหม โดยเปนการจัดประเภทจากบัญชี
สิทธิการเชาเปนบัญชีคาใชจายจายลวงหนา ซ่ึงแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 30.22 ลานบาท 
เพื่อใชในการเปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้ 
 

3.1 บริษัทฯ - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ยกเวนในกรณีขายฝากจะรับรู                
  รายไดจากการขายเมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 

  - รายไดจากการโฆษณา  บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว  
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  กระแสรายวันและประจําไมเกิน            

3 เดือน และพันธบัตรรัฐบาล อายุไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระค้ําประกัน 
3.3 เงินลงทุนช่ัวคราว เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนสวนบุคคล, กองทุนรวมและกองทุนเปด ซ่ึงบริษัทฯถือ

เปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเปนรายการแยกตางหากใน
สวนของผูถือหุนและจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้นไปแลว 

3.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 
3.5 บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อรับคืนสินคาในอัตรารอยละของการรับคืนถัวเฉลี่ยทั้งป  ของยอดขายลูกคา

ตางจังหวัด  
3.6 สินคาคงเหลือ 

- วัตถุดิบกระดาษ บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple Average)  หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ             
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง 

- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิตเองมีนโยบายบัญชีดังนี้ 
- สินคาสําเร็จรูป ณ สํานักงานใหญ และสินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย บันทึกในราคาทุนที่ผลิต           

ตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple Average)  หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯ   ซ้ือมาเพื่อจัดจําหนายบันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple Average) 

หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา 
- คาเผื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา  ลาสมัย  เส่ือมสภาพ 
- คาเผื่อสินคาสูญหาย บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายในอัตรารอยละ   1.11 ของยอดขายในแต

ละสาขา ซ่ึงบริษัทฯจะพิจารณาปรับปรุงคาเผื่อดังกลาว เมื่อมีการตรวจนับสินคาคงเหลือที่สูญหายจริง
ในสาขานั้น ๆ  

 
3.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  



 

 

10

3.7.1 ที่ดิน และอาคาร แสดงตามมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให             
ผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุก ๆ 5 ป และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่นใด             
ที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทฯจะใหมีการประเมินราคาใหมในปนั้น ๆ           
สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของ            
ผูถือหุน สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหมจากราคาทุนจะถือเปนรายการขาดทุนจากการ              
ตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน 

3.7.2 คาตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ และยานพาหนะ บันทึกบัญชีในราคาทุน                
หลังหักคาเส่ือมราคาสะสม 

3.7.3 คาเส่ือมราคา คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้ 
- อาคาร 20 ป 
- เคร่ืองตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน 5 ป 
- เคร่ืองปรับอากาศ 5 ป 
- ยานพาหนะ 5 ป 
 

บริษัทฯ บันทึกคาเส่ือมราคาเปนคาใชจายประจํางวดยกเวนคาเส่ือมราคาของสวนที่ตีราคา     เพิ่มขึ้น
บริษัทฯ ไดนําไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน  

 

3.8 คาลิขสิทธิตางประเทศคางจ าย  คํานวณในอัตราที่กํ าหนดในสัญญาของการทําหนังสือตา งประเทศ                 
ตามเกณฑคงคาง 

3.9 เงินลงทุนในบริษัทรวม  บันทึกตามวิ ธีสวนได เ สีย  (Equit y  Met hod) และเ งินลงทุนในบริษัทยอย                 
บันทึกตามราคาทุนเนื่องจากมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

3.10  รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ ยน ณ  วันที่ เกิดรายการ               
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่ เปน เ งินตราตา งประเทศ  ณ  วัน ส้ินงวดแปลงคาโดยการใช                 
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจาย          
ในงบกําไรขาดทุน 

3.11 กําไรตอหุน 
- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  คํานวณโดยหารกําไรสุท ธิดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและไดรับชําระแลว                 

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวางงวด   
- กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก            

ที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ อาจตองออกเพื่อแปลง           
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งส้ิน (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหเปนหุนสามัญ 

3.12 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร                
เงินลงทุนระยะส้ัน ลูกหนี้การคาและ ตั๋วเงินรับ  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย              
ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ  

 

4. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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บริษัท ฯ  มีร ายกา รบัญ ชีที่ เกิ ดขึ้นกั บกิจ การที่ เกี่ ยว ของกันโดยมีผูถื อหุน กลุม เ ดียวกั นหรือ                 
มีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี ้

 
                                                                       

4.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

(หนวย : พันบาท) 
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ลักษณะความสัมพันธ 2548 2547 

    
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม    
         บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม          9,000                          - 
ดอกเบี้ยคางรับ    
         บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม             174         - 
เจาหน้ีการคา    

บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม                      
2,088 

                  2,119 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน (ป 2547) 4,280 1,322 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 2547) 13,263 8,296 
บริษัท เนชั่น บุค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 2547) 12,817 9,664 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 1,708 3,470 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม ซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเอกชน    
ทั้งจํานวน เปนเงินใหกูยืมอยูในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MLR+1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน 

 

4.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
 

(หนวย : พันบาท)                     
 

  สําหรับป นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ระหวางกัน 

  2548 2547  
มูลคาดอกเบี้ยรับ     
        บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม         505                  - MLR+1 
มูลคาซื้อสินคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม           2,903        2,412 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน (ป 2547) 30,120 4,252 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่ เ กี่ ยวข องกับผูถื อ หุน  (ป 

2547) 
11,140 10,220 ราคาตลาด 

        บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัทที่ เ กี่ ยวข องกับผูถื อ หุน  (ป 
2547) 

28,027       31,594 ราคาตลาด 

        บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน  6,381 6,493 ราคาตลาด 
        บริษัท  เ นชั่น บรอดแคสติ้ง  คอรปอเรชั่ น 
จํากัด 

บริษัทที่ เ กี่ ยวข องกับผูถื อ หุน  (ป 
2547) 

2,021 338 ราคาตลาด 
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คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน (ป 2547)              7,826 7,688 ราคาที่ตกลงกัน 

       ในไตรมาส 2 ป 2548 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ใหแกบริษัทแหงหนึ่ง และได
มีการ        โอนกรรมสิทธ์ิ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 

 
5. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย 
                     (หนวย : บาท) 
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2548 2547 
หลักทรัพยเผื่อขาย : -   
-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 117,957,803.86 118,586,099.59 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวม 
-  พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) 

44,760,900.00 
20,000,000.00 

43,352,820.00 
- 

            รวม 182,718,703.86 161,938,919.59 
 
6. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 

 

ประกอบดวย   
 (หนวย : บาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2548 2547 

ลูกหนี้การคา   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 42,391,364.09 40,583,253.43 
เกินกําหนดชําระไมเกิน  6  เดือน 39,751,685.68 39,060,077.7
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12  เดือน 3,913,220.88 4,810,778.5
เกินกําหนดชําระมากกวา  12  เดือน 21,723,659.00 20,799,573.4

            รวมลูกหนี้การคา 107,779,929.65 105,253,683.1
ตั๋วเงินรับ 3,653,940.98 5,691,823.1
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,005,263.04 (23,602,196.4
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา (3,489,097.65 (3,602,375.6
            สุทธิ 83,939,509.94 83,740,934.1

      
 



 

 

13

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน สวนใหญเปนลูกหนี้

การคา 
          ที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541  และอยูในระหวางดําเนินการขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยโดยศาล
ลมละลาย   
          มีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้รายดังกลาว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 โดยเจาพนักงานนัดตรวจคําขอรับชําระหนี้

ในวันที่ 23 มีนาคม 2549 
 

7.    สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2548 2547 
กระดาษและวัสดุหีบหอ 12,220,922.45 6,099,100.4
งานระหวางทํา 9,691,570.12 7,712,065.3
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 271,630,424.93 192,463,724.2
            รวม 293,542,917.50 206,274,890.0
หัก  คาเผ่ือสินคาสูญหาย (20,105,095.02) (15,342,405.7
หัก  คาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชา (47,410,952.21) (37,443,833.9
            สุทธิ 226,026,870.27 153,488,650.2

 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
   เงินลงทุน  วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 100,000.00 99.93%   99,930.00 99,930.00 - - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนิคและคูมือวิศวกร 
   

400,000.00 
    25.00%                100,000.00                              -           17,410,634.35     

700,000.00 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 124,350,000.00 26.00% 38,000,000.00 - 33,140,103.19 - 
    38,199,930.00 99,930.00 50,550,737.54 700,000.00 

 

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
   เงินลงทุน  วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 100,000.00 99.93%   99,930.00 99,930.00 - - 

บริษัทรวม        
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บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือวิศวกร 

           400,000.00      
25.00% 

               100,000.00                              -          14,899,973.04       700,000.00 

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       
 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 80,000,000.00 28.75% 23,000,000.00 - 19,837,330.17 - 
    23,199,930.00 99,930.00 34,737,303.21 700,000.00 

8.1    เงินลงทุนในบริษัท  ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน               
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

8.2    บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2548 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาสและยังไมไดปดงบการเงินประจําป  
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัท  เอ็ม แอนด อี จํากัด 
ซ่ึงไดผาน            การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม      ดังกลาวในงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 3.21 ลานบาท  คิด
เปนรอยละ 1.71                           ของกําไรสุทธิ  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินลงทุนในบริษัท
รวมดังกลาวจํานวน 17.41 ลานบาท  และ 14.90 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.21 และ 1.34 ตอสินทรัพยรวม  
ตามลําดับ 

 

8.3    งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2548 และ 2547 งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวสอบทานโดยผูสอบบัญชี               
รับอนุญาตอื่น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว  จํานวน 33.14 ลานบาท 
และ 19.84 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 2.30 และ 1.79  ของสินทรัพยรวมในงบดุล ตามลําดับ  และสวนแบง
ขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป จํานวน          
1.70  ลานบาท และ 1.35 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.90 และ 1.15 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ 

 

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 
 

 

ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

รายการ ท่ีดิน อาคาร คาตกแตง เครื่องใชสํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวาง รวม 
   อาคาร และเครื่องปรับอากาศ  กอสราง  

ราคาทุน        
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2547 4,714,125.00 2,353,700.00      218,892,282.39 275,089,201.93 26,810,276.12 2,482,377.15 530,341,962.59 
ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา - -        30,928,505.62 55,281,501.68        2,137,276.24 27,312,915.74 115,660,199.28 
จําหนาย/โอนออก - -     (35,742,180.75)  (1,097,206.16) (1,383,388.85) (23,503,185.68) (61,725,961.44) 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2548 4,714,125.00 2,353,700.00      214,078,607.26         329,273,497.45 27,564,163.51 6,292,107.21 584,276,200.43 
คาเส่ือมราคาสะสม       
ณ วันท่ี  31ธันวาคม 2547 - (2,353,699.00) (141,880,812.53)      (145,830,767.51) (17,817,922.67) - (307,883,201.71) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - -     (29,358,327.83) (43,008,778.00) (3,739,511.46) - (76,106,617.29) 
จําหนาย/โอนออก - -       35,411,450.47 856,590.99 1,383,385.55 - 37,651,427.31 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 - (2,353,699.00)   (135,827,689.89) (187,982,954.52) (20,174,048.28) - (346,338,391.69) 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2547 17,344,225.00 7,392,092.32 - - - - 24,736,317.32 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 17,344,225.00 7,392,092.32 - - - - 24,736,317.32 
คาเส่ือมราคาสะสม-สวนเกินทุน        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 - (5,252,355.69) - - - - (5,252,355.69) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -      (2,139,735.63) - - - - (2,139,735.63) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 - (7,392,091.32) - - - - (7,392,091.32) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
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ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2547 22,058,350.00 2,139,737.63 77,011,469.86 129,258,434.42 8,992,353.45 2,482,377.15 241,942,722.51 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2548 22,058,350.00 2.00 78,250,917.37 141,290,542.93 7,390,115.23 6,292,107.21 255,282,034.74 
คาเสื่อมราคาท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับป      
    ส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม 2547  64,086,390.32 
    ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548  76,106,617.29 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีการตัดจําหนายคาตกแตงของสาขา  ที่มีการปรับปรุงรานใหม          
ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชี 0.51 ลานบาท โดยมีราคาทุน 35.74 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้งจํานวนแลวในราคาทุน 
จํานวน 147.98 ลานบาท และ 138.94 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบางสวนยังคงใชงานอยู 

 

10. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคาร ทั้งจํานวนเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขารานหนังสือ          
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 13 แหง  ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
และ 2547 ตัดจายเปนคาใชจายจํานวนเงิน  12.24  ลานบาท และ  9.40  ลานบาท ตามลําดับ  

 

11. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
                                                                 (หนวย : บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2548 2547 
ราคาทุน 
หัก  คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

38,912,859.15 
(17,912,859.15) 

38,912,859.15 
(17,912,859.15) 

                                     สุทธิ 21,000,000.00 21,000,000.00 
 

12. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
(หนวย: บาท) 

 ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน รวม 
 ไมใชดําเนินงาน ไมใชดําเนินงาน  
  ราคาทุน    
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 
   คาเส่ือมราคาสะสม   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 -  (225,096.07)   (225,096.07) 
   คาเสื่อมราคาสําหรับป -   (65,817.99)        (65,817.99) 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - (290,914.06)      (290,914.06) 
   คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย    
   ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (17,495,608.93) - (17,495,608.93) 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (17,495,608.93) - (17,495,608.93) 
   มูลคาสุทธิตามบัญชี    
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 32,000,000.00 433,316.93 32,433,316.93 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 32,000,000.00 367,498.94 32,367,498.94 
   คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
    สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547   65,990.17 
    สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548   65,817.99 

13.   ทุนเรือนหุน 
 

 ตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
 

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

13.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย ในราคา    1.00  
บาท  ตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ  ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดทุก           
 3 เดือน  และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14  มกราคม  2551 โดย แตละฉบับสามารถใชสิทธิซ้ือหุน
 สามัญ ไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด  ตามลําดับ  

 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2548 มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 
2,772,240  หนวย และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 5,211,500 หนวย  มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระ
แลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 7.98 ลานบาทและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 3.39 ลานบาท  โดย
บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และยังเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใช
สิทธิแตยังไมมีผูมาใช  สําหรับกรรมการและพนักงานจํานวน 92,880 หนวย และสําหรับผูถือหุนรายเดิม จํานวน 
2,826,490  หนวย  สวนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการพนักงาน ที่ยังไมมีสิทธิใชตามเง่ือนไขขางตนคงเหลือ
จํานวน 23,073,280 หนวย   

 
14.    เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 
 

ประกอบดวย 
 

 
ผลการดําเนินงาน ป 2548 

สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ 

ครั้งที่ 
วันที่ประชุม วันที่จาย 

เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอกําไร
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 - - 
ไตรมาส 3 5/2548 14/11/2548 09/12/2548 0.10 30.16 - - 

รวม 0.30 90.32  1.71 
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ผลการดําเนินงาน ป 2547 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/ 
ผูถือหุน 
ครั้งที ่

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอกําไร
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 ่

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอกําไร
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 
 

15. หุนทุนซ้ือคืน 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับการ       
จะซ้ือหุนคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ดังนั้นบริษัท
ฯ        จึงไดมีโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160 ลานบาท  กําหนดระยะเวลา                 
ในการซ้ือหุนคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2547 จํานวนรวมของหุนที่ซ้ือคืนในโครงการตั้งแต
วันที่ 2 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547  จํานวน 19.78  ลานหุน  มูลคารวม 122.64 ลานบาท  ทั้งนี้บริษัทฯ  
ใหกําหนดนโยบายการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไวไมเกิน 3 ป นับจากภายหลัง 6 เดือนที่มีการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ิน 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 มีมติอนุมัติใหเพิ่มวงเงิน
ในการซ้ือหุนคืนอีก 10 ลานบาท จากเดิมวงเงินสูงสุดที่จะใชในการซ้ือหุนคืน 160 ลานบาท เพิ่มวงเงินสูงสุดที่จะใช 
ในการซ้ือหุนคืน 170 ลานบาท โดยเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวงเงินสูงสุดที่จะใชในการซ้ือหุนคืนเทานั้น ไมกระทบ
ตอจํานวนหุนที่จะซ้ือคืน 
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ตามหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ส. สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 ไดกําหนดใหบริษัทที่มี
การซ้ือหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี  และกรณีที่นํากําไรสะสม            
ไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืน เพื่อใหสอดคลองกับบันทึก
ของ       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงพิจารณาประเด็นการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารการเงินตามมาตรา  66/1 (2)                 
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535     

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548   บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ  6.14        ของ
หุนที่จําหนายทั้งหมด มูลคารวมของหุนซ้ือคืนเปนจํานวนเงิน 122.64 ลานบาท  และบริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสะสม
เปนสํารองหุนทุนซ้ือคืนแลวทั้งจํานวน 

 
16. คาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด  โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการบริหาร 

 
17. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ
ตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร             
ซ่ึงอัตราภาษีเปนอัตราใหมตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544  

 
18. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
  

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

      กําไรสุทธิ 65,741,030.13 36,647,741.88 302,115,254 293,773,907 0.22 0.12 
      ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
     ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        

 คงเหลือ 25,992,650  หนวย  
 (ป2547: 33,976,390 หนวย )            

 
- 

 
- 

 
20,886,252 

 
27,294,425 

 
- 

 
- 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
การแปลงเปนหุนสามัญ 65,741,030.13 36,647,741.88 323,001,506 321,068,332 0.20 0.11 
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  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 187,913,948.37 116,961,603.90   300,105,205 282,477,545  0.63 0.41 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        
    คงเหลือ 25,992,650 หนวย  
( ป 2547 : 33,976,390 หนวย ) 

                           -        
 - 

    
20,539,342 

    
27,593,616 

         
- 

         
- 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
การแปลงเปนหุนสามัญ 187,913,948.37 116,961,603.90   320,644,547 310,071,161 0.59 0.38 

  
   สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณขึ้นโดยนําหุนสามัญที่

อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงคํานึงถึงผลกระทบของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 

 
19.    การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิต และจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ        
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน         
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
20. งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  และ  2547 
 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2548 และ 2547 ซ่ึงไดสอบทานตาม     
วิธีการที่สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบัญชี             
ที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้แลวดังนี้ 
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 ยังไมไดตรวจสอบ 
สอบทานแลว 

  

(หนวย : พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2548  2547 
รายไดจากการดําเนินงาน    

รายไดจากการขาย 919,019  761,879 
รายไดอื่น 6,521  4,442 

                    รวมรายได 925,540  766,321 
คาใชจายจากการดําเนินงาน    

ตนทุนขาย  622,518  533,259 
คาใชจายในการขายและบริหาร 211,508  180,278 
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 366  162 
คาตอบแทนกรรมการ                                                      (หมายเหตุ 16) 164  164 

                    รวมคาใชจาย 834,556  713,863 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 90,984  52,458 
ดอกเบี้ยจาย               (8)              (50) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล                                                                 (หมายเหตุ 17)   (25,235)       (15,760) 
กําไรสุทธิ 65,741  36,648 
    
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (หนวย : บาท)                                    (หมายเหตุ 18) 0.22  0.12 
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท)                                          (หมายเหตุ 18) 0.20            0.11 

 
21.    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 

บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530                
ซ่ึงพนักงานที่เปนสมาชิกจะจายเงินสะสมแตละเดือนและบริษัทฯ จายสมทบในอัตราที่เทากันเพื่อสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพโดยใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนผูจัดการกองทุน 

 
 
 

 
 
 
 

22.    เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน  
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  เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2549  มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 7,724,160  หนวย  
มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํ านวนเงิน  7.72  ลานบาท  โดยบริษัทฯ จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 

 
23.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
บริษัทฯ มีความ เส่ียงอัน เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน                 

ซ่ึงไมมีสาระสําคัญ เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ พยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมีหนี้สิน
ระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ             
มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ บริษัทฯ จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตาม          
หากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาใช 
เคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบ       
ธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 

23.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให   

สินเช่ือที่ระมัดระวัง   ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 
 

23.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบ     

ตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนช่ัวคราวที่มีอัตราดอกเบี้ย และ   
เงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) และบริษัทฯ มิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อ
ปองกันความเส่ียงดังกลาว 

 

23.3   มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น  ดังนั้นมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
 

    24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548 และ 2547 บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารเกี่ยวกับ  Letter of 
Guarantee จํานวนเงิน 3.52 ลานบาท  และ 3.90  ลานบาท ตามลําดับ 

 

 24.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญ
และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ  และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 183 สาขา  
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โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้งหมด
ประมาณ 261.18  ลานบาทตอป  

 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1แหง จํานวน 2 ฉบับ  โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป 
ระยะเวลาเร่ิมตั้งแต   วันที่ 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 
เพื่อเปนการจายชําระคาเชาคลังสินคาสําหรับปที่ 1 เปนการลวงหนา ซ่ึงเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกัน 

 
25. การอนุมัติงบการเงิน 
   

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลว 
 
 
                ________________________________________ 
                  
 

 
 
 

  

 เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2548   มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 2,733,230  หุน   
ในราคาหุนละ 1.00 บาท    รวมเปนเงิน 2.73 ลานบาท  ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมผูถือหุนคร้ัง
ที่ 1/2544  เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2544  มีผลทําใหทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 2.73  ลาน
บาท  โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงครบตามที่เรียกชําระ   เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2548   ดังนั้นบริษัทฯ จึง
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใหแกกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่ยังไมไดแปลงสภาพเปนหุน
สามัญอีกจํานวน 23,205,170  หนวย 
 


