
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2549 งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง       
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2549 และ 2548 ของบริษัท            
ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน           
งบการเงินเหลานี้   สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา       
งบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งตามหมายเหตุขอ 6 ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไดผานการตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจา    
ในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวม ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินถือตามรายงานของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 63.04  ลานบาท  คิดเปนรอย
ละ 4.48 ของสินทรัพยรวมในงบดุล และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุน
สําหรับงวด   สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 จํานวน 3.10 ลานบาท และ 0.62 ลานบาท  คิดเปนรอย
ละ 9.29 และ 1.81 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม   การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี                 ที่รับรองทั่วไปดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

 

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา         
งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2548  ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงาน                 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว 

 
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 

 
 

(นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่  10 พฤษภาคม  2549 
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2549 2548
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 280,166               316,076               
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา

ไตรมาส 1 ป 2549 และป 2548 จํานวนเงิน (6,839) พันบาท
และ (5,757) พันบาท ตามลําดับ) (หมายเหตุ  3) 163,901               182,719               

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  4) 70,314                83,939                 
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (หมายเหตุ  2.1) -                      9,000                  
สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  5) 223,062               226,027               
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 60,908                35,667                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 798,351               853,428               
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  6) 80,552                50,651                 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 257,951               255,282               
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 163,763               166,861               
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 21,000                21,000                 
ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 32,351                32,367                 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 53,540                62,677                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 609,157               588,838               
รวมสินทรัพย 1,407,508            1,442,266            

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548
(หนวย : พันบาท)

สินทรัพย
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2549 2548
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 9,656                  58,332                 
เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 603,190               648,571               
คาใชจายคางจาย 32,488                32,378                 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 54,118                40,137                 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 47,749                44,512                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 747,201               823,930               
หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 5,461                  5,036                  
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 5,461                  5,036                  

รวมหนี้สิน 752,662               828,966               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)

งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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2549 2548
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 10)

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

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 330,793,670 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 330,794               -                      
หุนสามัญ 322,135,910 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                      322,136               

   สวนเกินมูลคาหุน 148,383               147,776               
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 17,344                17,344                 
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย (6,839)                 (5,757)
   กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 129,537               96,174                 
   หัก  หุนทุนซ้ือคืน 19,783,600 หุน  มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 11) (122,641)             (122,641)

รวมสวนของผูถือหุน 654,846               613,300               
     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,407,508            1,442,266            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548
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(หนวย : พันบาท)
2549 2548

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 822,690               757,387               
รายไดอ่ืน 9,886                  8,371                  

รวมรายได 832,576               765,758               
คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 578,805               523,092               
คาใชจายในการขายและบริหาร 201,907               192,068               
คาตอบแทนกรรมการ 421                     480                     
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,099                  620                     

รวมคาใชจาย 784,232               716,260               
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 48,344                49,498                 
ดอกเบี้ยจาย (160)                    (67)                      
ภาษีเงินไดนิติบคุคล (14,821)               (15,256)               
กําไรสุทธิ 33,363                34,175                 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 12) 0.11                    0.12                    
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 12) 0.10                    0.11                    

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2549 และ 2548
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(หนวย : พันบาท)
สวนเกิน หุนทุนซื้อคืน รวม
มูลคาหุน จากการตีราคา ท่ียังไมเกิดขึ้น จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 322,136 147,776 17,344 (5,757)                   158,268 96,174 (122,641)    613,300   
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                 -        -              (1,082)                   -              -              -             (1,082)      
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,136 147,776 17,344 (6,839)                   158,268 96,174 (122,641)    612,218   
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 10) 8,658 607       -              -                        -              -              -             9,265       
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -        -              -                        -              33,363        -             33,363     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 330,794 148,383 17,344 (6,839)                   158,268 129,537 (122,641)    654,846   

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

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

และชําระแลว
สินทรัพย ในหลักทรัพยเผื่อขาย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) กําไรสะสม



7                       

2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 33,363              34,175              
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 19,374              17,527              
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 16                     16                     
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 3,098                2,972                
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 10,250              5,475                
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (1,065)               2,435                
ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินคา (824)                  1,810                
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 392                   -                    
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 767                   1,573                
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,099                620                   
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้ -                    (76)                    
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ -                    (318)                  
กําไรจากการขายที่เกิดข้ึนจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย (2,264)               -                    
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 1,369                -                    
กําไรจากการขายสินทรัพย -                    (158)                  

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 67,575              66,051              
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 13,682              (7,465)               
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (6,612)               (41,024)             
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (19,258)             (19,053)             
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอื่น 3,154                (1,941)               
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย (45,381)             51,664              
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 110                   3,423                
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 13,981              14,258              
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,237                6,073                
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 425                   230                   

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 30,913              72,216              

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548
(หนวย : พันบาท)

2549
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2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือหลักทรัพยเผื่อขาย -                    (2,695)               
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,000              -                    
ซ้ือสินทรัพย (23,412)             (18,181)             
ลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม (33,000)             -                    
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 9,000                -                    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย -                    159                   

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (27,412)             (20,717)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (48,676)             (38,906)             
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม 9,265                7,779                

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (39,411)             (31,127)             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (35,910)             20,372              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 316,076            142,825            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 280,166            163,197            

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1.  เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ

ดอกเบี้ยจาย 160                   67                     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 840                   864                   

2.  รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
2.1 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548  บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการ
2.1 ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 1,082 พันบาท และ 22 พันบาท ตามลําดับ
2.2 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ ไดโอนเงินมัดจําคาสิทธิการเชาอาคาร จํานวน 30,216 พันบาท 
2.2 เปนสิทธิการเชาอาคาร เนื่องจากไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 ป 2548

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย
เงินสด 11,523              13,011              
เงินฝากธนาคารอายุไมเกิน 3 เดือน 108,643            150,186            
พันธบัตรรัฐบาลอายุไมเกิน 3 เดือน 160,000            -                    
         รวม 280,166            163,197            

ยังไมไดตรวจสอบ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ สอบทานแลว

(หนวย : พันบาท)
2549

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 

___________________________ 
 
1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและนโยบายการบัญชี 
   

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

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ .ศ.2548 ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับ                 
งบการเงินสําหรับปบัญชี พ.ศ. 2548 

     

1.2 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการบัญชีที่
ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินบริษัทฯ 
ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการรายงาน
ภายในประเทศ 

                       
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการ
รวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

                                                                        

2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

 ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
    
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     
         บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม -           9,000 
ดอกเบี้ยคางรับ    
         บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม -  174 
เจาหน้ีการคา    

    บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม 2,129    2,088 
บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 3,876      1,708 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม ซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเอกชน        
ทั้งจํานวน เปนเงินใหกูยืมอยูในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MLR+1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน 

 

2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
(หนวย : พันบาท)                            

  สําหรับงวดสามเดือน  
 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่  31 มีนาคม นโยบายการคิดราคาระหวางกัน 
  2549 2548  
มูลคาซื้อสินคา     

 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 346 - ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน (ป 2548) 8,720 4,608 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 2548) 6,436 3,802 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 2548) 8,070 7,879 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน  จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 2548) 114 491 ราคาตลาด 

      บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 1,990 2,579 ราคาตลาด 
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ     

 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน (ป 2548) 1,950 1,966 ราคาที่ตกลงกัน 
     

   ในไตรมาส 2 ป 2548 บริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
ไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ใหแกบริษัท   จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด 
(มหาชน) โดยไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 ดังนั้นรายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ กับ
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) มีเฉพาะสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2548 เทานั้น    
สวนป 2549 เปดเผยเพื่อใหเปรียบเทียบกันไดเทานั้น ไมถือเปนรายการระหวางกัน และรายการที่เกี่ยวของกัน
ระหวางบริษัทฯ กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) มีเฉพาะสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2549 เทานั้น สวนป 2548 เปดเผยเพื่อใหเปรียบเทียบกันไดเทานั้น ไมถือเปนรายการระหวางกัน 

 
3.      เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย              
         (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 119,800 117,958 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวม 44,101 44,761 
-  พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) - 20,000 

            รวม 163,901 182,719 
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4. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 
 

ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

            (หนวย : พันบาท)  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
ลูกหนี้การคา    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 47,993 42,391 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 23,781 39,752 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,398 3,913 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 20,853 21,723 

                            รวมลูกหนี้การคา 95,025 107,779 
ตั๋วเงินรับ 2,726 3,654 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,772) (24,005) 
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา  (2,665) (3,489) 
                            สุทธิ 70,314 83,939 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 
เดือนสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541  และอยูในระหวางดําเนินการขอรับชําระหนี้ตอเจา
พนักงาน พิทักษทรัพยโดยศาลลมละลายมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้รายดังกลาว และมีประกาศเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 เพื่อนัดประชุมเจาหนี้คร้ังแรกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 

 
5.     สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
วัตถุดิบคงเหลือ 10,391 12,221 
งานระหวางทํา 12,092 9,692 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 270,904 271,630 
                     รวม 293,387 293,543 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (23,979) (20,105) 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (46,346) (47,411) 
                     สุทธิ 223,062 226,027 

 
6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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ประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

     ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
   เงินลงทุน  วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 100 99.93% 100 100 - - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานั กพิ มพ ผูผลิตวารสาร

เทคนิคและคูมือวิศวกร 
                  400  

25.00% 
                         

100 
                          

- 
            

17,411 
                     

- 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 157,350 45.12% 71,000 - 63,041 - 
    71,200 100 80,452 - 

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

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 100 99.93% 100 100 - - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผู ผลิตวารสาร

เทคนิคและคูมือวิศวกร 
                     

400 
    

25.00% 
                        

100 
                          

- 
                    

17,411 
                 

700 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 124,350 26.00% 38,000 - 33,140 - 
    38,200 100 50,551 700 

 

เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท  เอ็ม แอนด อี จํากัด สําหรับงวดสาม
เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2548  เนื่องจากบริษัทรวม
ดังกลาว ไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส และยังมิไดปดงบการเงินประจําป  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่น  บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  
สําหรับปส้ินสุด                         วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (รับรูในไตรมาส 2 ป 2548 ) จํานวนเงิน 3.21 ลานบาท   คิด
เปนรอยละ 1.71 ของกําไรสุทธิ  และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวจํานวน 17.41 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด  คิดเปนรอยละ 1.24 และ 1.21 ตอสินทรัพยรวม ตามลําดับ 
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งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และจัดทํางบการเงิน  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2549 และ 2548 งบการเงินของบริษัทรวม
ดังกลาว    ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  ณ วันที่ 31 มีนาคม  2549 และ วันที่ 31 ธันวาคม  2548  เงิน
ลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 63.04 ลานบาท  และ 33.14 ลานบาท   คิดเปนรอยละ 4.48 และ 2.30  ของ
สินทรัพยรวมในงบดุล ตามลําดับ และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 จํานวน 3.10 ลานบาท และ 0.62 ลานบาท   ซ่ึงคิดเปน
รอยละ 9.29 และ 1.81 ของกําไรสุทธิ  ตามลําดับ 

 
7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 255,282 
ซ้ือระหวางงวด 23,412 
ตัดจําหนายระหวางงวด (2,171) 
คาเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยที่ตัดจําหนาย 802 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (19,374) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 257,951 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้งจํานวน
แลวในราคาทุน จํานวน 157.33 ลานบาท และ 147.98 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบางสวนยังคงใชงานอยู 

 
8.     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน  เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา  เพื่อเปดสาขารานหนังสือ        
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 13 แหง  ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่           
31 มีนาคม 2549 และ 2548 ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน 3.10 ลานบาท และ 2.97 ลานบาท ตามลําดับ  

 
9. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 32,367 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (16) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ                                                                                                                 32,351 
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10. ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
 

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

 

10.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยในราคา  1.00  
บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดทุก 
3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14  มกราคม  2551 โดยแตละฉบับสามารถใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30  และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด  ตามลําดับ 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549  มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
จํานวน  7,724,160 หนวย และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 933,600 หนวย  มีผลทําใหทุนที่ออก
และชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 8.66 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 0.61 ลาน
บาท   โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่  24  มีนาคม  2549  และยังเหลือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใช  สําหรับผูถือหุนรายเดิมจํานวน 1,892,890 หนวย และสําหรับกรรมการและ
พนักงานจํานวน 641,290 หนวย   สวนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานที่ยังไมมีสิทธิใชตาม
เง่ือนไขขางตนคงเหลือจํานวน 14,800,710 หนวย 

 
11. หุนทุนซ้ือคืน 

 

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

 

ตามหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ส. สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548  ไดกําหนดใหบริษัทที่
มีการซ้ือหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีที่นํากําไรสะสมไปจาย 
เงินปนผล กําไรสะสมหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืน เพื่อใหสอดคลองกับบันทึกของ       
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงพิจารณาประเด็นการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารการเงินตามมาตรา  66/1 (2) แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535     
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บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 6.18 ของหุนที่จํ าหนายทั้งหมด        
มูลคารวมของหุนซ้ือคืนเปนจํานวนเงิน 122.64 ลานบาท และบริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซ้ือคืน
แลวทั้งจํานวน  

 
12. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
 

     สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 33,363 34,175 308,014 296,584 0.11 0.12 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
          จํานวน 17,334,890 หนวย  (ป2548 : 28,184,960 หนวย) - - 14,560 22,196 - - 
กําไรตอหุนปรับลด     

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ     
           แปลงเปนหุนสามัญ 33,363 34,175 322,574 318,780 0.10 0.11 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณขึ้นโดยนํา   
หุนสามัญที่อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงคํานึงถึง
ผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 

 
13. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ             
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย   ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน             
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  

 
14. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

14.1     ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม  2548  บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับธนาคารพาณิชยเกี่ยวกับ  Letter of Guarantee  เปนจํานวนเงิน  3.69 ลานบาท  และ 3.52  ลานบาท 
ตามลําดับ 
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14.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญ
และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ  และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 196 
สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้ง
หมดประมาณ 272.43 ลานบาทตอป  

 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1แหง จํานวน 2 ฉบับ  โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป 
ระยะเวลาเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลคาตามสัญญา 46.37 ลานบาท   

 
15.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษัทฯ มีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงไมมี
สาระสําคัญ  เนื่องจากลักษณะการขยายงานของบริษัทฯ จะพยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมี
หนี้สินระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ            
มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ  บริษัทฯ จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตาม  
หากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาใช
เคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว  อยางไรก็ตามบริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบ     
ธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร 

 

15.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให

สินเช่ือที่ระมัดระวัง   ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 
 

15.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบตอ

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

    

15.3   มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
 
 

16. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
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16.1 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 0.59 บาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวาง
กาล        ในป 2548  แลวในอัตรา 0.30 บาท ตอหุน ดังนั้นบริษัทฯ จะจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 
0.29 บาท รวมจํานวน  96.03 ลานบาท โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549  

 

16.2  ในวันที่ 27 เมษายน 2549 บริษัทฯ ไดชําระเงินลงทุนในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด จํานวน 12 ลานบาท  ทําให
บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนในบริษัทรวมดังกลาวจาก 71 ลานบาท  เปน 83 ลานบาท  คิดเปนสัดสวน 
48.82% ของทุนจดทะเบียน 170 ลานบาท 

 
17.  การอนุมัติงบการเงิน 
   

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลวเมื่อวันที่           
10 พฤษภาคม 2549 

 
 
 

 
___________________________ 

 
 


