
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและ   

งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
รายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินของบริษัทรวมสองแหงตามหมายเหตุขอ 6 
ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไดผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  ขาพเจา
ไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของ
รายการตาง ๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงินถือตามรายงานของผู สอบบัญชีรับอนุญาตอื ่นนั ้น   ณ 
วันที่           30 มิถุนายน 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 19.90 ลานบาท และ 73.58 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 1.44 และ 5.33  ของสินทรัพยรวมในงบดุล  ตามลําดับ และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวมดังกลาวที่
แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 จํานวน 3.49 ลานบาท และ (4.57) 
ลานบาท ซ่ึง       คิดเปนรอยละ 4.20 และ (5.50) ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ 

 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทานซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม   การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานไดและประกอบกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทานของ
ขาพเจา 

 
 

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น  ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา  
งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 
 
 
 
 

 



ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงาน                 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
ที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว  ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ใน
รายงานนั้น    

 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

( นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 11 สิงหาคม 2549 
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2549 2548
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 246,995           316,076           
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา

ไตรมาส 2 ป 2549 และป 2548 จํานวนเงิน (9,443) พันบาท
และ (5,757) พันบาท ตามลําดับ) (หมายเหตุ  3) 160,203           182,719           

ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  4) 74,934             83,939             
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (หมายเหตุ  2.1) -                   9,000               
สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  5) 213,248           226,027           
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 59,886             35,667             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 755,266           853,428           
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  6) 93,574             50,651             
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 250,410           255,282           
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 160,629           166,861           
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 21,000             21,000             
ท่ีดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 32,335             32,367             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 67,665             62,677             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 625,613           588,838           
รวมสินทรัพย 1,380,879        1,442,266        

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : พันบาท)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548

สินทรัพย
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2549 2548
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 16,121             58,332             
เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 630,834           648,571           
คาใชจายคางจาย 31,760             32,378             
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 32,624             40,137             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 82,848             44,512             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 794,187           823,930           
หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 5,491               5,036               
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 5,491               5,036               

รวมหน้ีสิน 799,678           828,966           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
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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 331,355,165 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 331,355           -                   
หุนสามัญ 322,135,910 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                   322,136           

   สวนเกินมูลคาหุน 148,535           147,776           
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 17,344             17,344             
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (9,443)              (5,757)
   กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 57,783             96,174             
   หัก  หุนทุนซื้อคืน 19,783,600 หุน  มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 12) (122,641)          (122,641)

รวมสวนของผูถือหุน 581,201           613,300           
     รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,380,879        1,442,266        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : พันบาท)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548
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(หนวย : พันบาท)

2549 2548 2549 2548

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 934,805 818,411 1,757,495 1,576,400
      รายไดอ่ืน 13,420 5,250 23,306 13,019
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 2,022 3,330 -              2,710
                   รวมรายได 950,247 826,991 1,780,801 1,592,129
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 653,362 572,786 1,232,167 1,095,878
      คาใชจายในการขายและบริหาร 224,631 185,033 426,538 377,101
      คาตอบแทนกรรมการ 2,859 2,158 3,280 2,638
      สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม -            -            1,077 -            
                  รวมคาใชจาย 880,852 759,977 1,663,062 1,475,617
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 69,395 67,014 117,739 116,512
ดอกเบี้ยจาย (11) (43) (171) (110)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,716) (19,210) (34,537) (34,467)
กําไรสุทธิ 49,668 47,761 83,031 81,935

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.16           0.16           0.27             0.27           
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.15           0.15           0.26             0.26           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
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(หนวย : พันบาท)
สวนเกิน หุนทุนซื้อคืน รวม
มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ยังไมเกิดขึ้น 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 -                 -           -             (3,686)                    -               -              -             (3,686)
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,136 147,776 17,344 (9,443) 158,268       96,174        (122,641) 609,614      
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 10) 9,219 759 -             -                         -               -              -             9,978          
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                 -           -             -                         -               (121,422)     -             (121,422)    
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -           -             -                         -               83,031        -             83,031        
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 331,355 148,535 17,344 (9,443) 158,268       57,783        (122,641) 581,201      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548 314,152 144,389 19,484 -5,558 154,727 10,523 -122,641 515,076
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                 -           -1,222 -                         -               -              -             -1,222
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                 -           -             -1,298 -               -              -             -1,298
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 314,152 144,389 18,262 -6,856 154,727 10,523 -122,641 512,556
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 10) 7,038 2,788 -             -                         -               -              -             9,826
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด (หมายเหตุ 11) -                 -           -             -                         3,541 -3,541 -             -             
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                 -           -             -                         -               -38,421 -             -38,421
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -           -             -                         -               81,935 -             81,935
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2548 321,190 147,177 18,262 -6,856 158,268 50,496 -122,641 565,896

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ในหลักทรัพยเผ่ือขาย
และชําระแลว

สวนเกินทุน

สินทรัพย

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

ทุนเรือนหุนที่ออก กําไร(ขาดทุน)
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(หนวย : พันบาท)
2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 83,031           81,935           
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 38,600           37,766           
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 32                  32                  
         สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 6,232             6,165             
         ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 23,300           14,336           
         ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 772                8,281             
         ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา(โอนกลับบัญชี) 2,299             (492)              
         ขาดทุนจากการทําลายสินคา 392                -                
         หน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หน้ีสูญไดรับคืน) (290)              172                
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้การคา -                494                
         รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา -                (766)              
         สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,077             (2,710)           
         กําไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย 1,871             (514)              
         กําไรจากการขายที่เกิดข้ึนจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย (1,170)           (2,219)           
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 156,146         142,480         
    (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 6,996             3,569             
    (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (15,158)         (63,154)         
    (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (16,259)         (7,354)           
    (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (9,475)           (16,121)         
    เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย (17,737)         95,313           
    เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (618)              (1,592)           
    เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (7,513)           9,130             
    เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 38,336           18,063           
    เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 455                1,747             
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 135,173         182,081         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย -                (50,000)         
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,000           -                
     (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 9,000             (5,000)           
     ลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม (45,000)         -                
     ซื้อสินทรัพย (35,599)         (37,598)         
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน -                515                
     เงินสดจายคาสิทธิการเชา -                (11,874)         
     เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,000             700                
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (50,599)         (103,257)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (42,211)         (48,764)         
     เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่ม 9,978             9,826             
     จายเงินปนผล (121,422)       (38,421)         
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (153,655)       (77,359)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (69,081)         1,465             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 316,076         142,825         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 246,995         144,290         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 171                110                
              ภาษีเงินได 42,050           25,202           
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
         2.1  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548   บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการ
                 ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 3.69 ลานบาท และ 1.30 ลานบาท  ตามลําดับ
         2.2  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ ไดโอนเงินมัดจําคาสิทธิการเชาอาคาร จํานวน 30.22 ลานบาท
                 เปนสิทธิการเชาอาคาร  เนื่องจากไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 1 ป 2548 แลว
     3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
              เงินสด 12,514           13,592           
              เงินฝากธนาคารไมเกิน 3 เดือน 234,481         130,698         
                        รวม 246,995         144,290         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 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 2,246    2,088 
บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 1,872      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)                            

  สําหรับงวดหกเดือน  
 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน นโยบายการคิดราคาระหวางกัน 
  2549 2548  
มูลคาดอกเบี้ยรับ     
     บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม                 - 14  
มูลคาซื้อสินคา     

 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 721 1,360 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน (ป 2548) 16,826 18,358 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 2548) 12,312 3,226 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 2548) 15,350 11,697 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน  จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน (ป 2548) 135 84 ราคาตลาด 

      บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 6,501 - ราคาตลาด 
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ     

 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน (ป 2548) 4,146 3,914 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) มีเฉพาะสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เทานั้น    
สวนป 2549 เปดเผยเพื่อใหเปรียบเทียบกันไดเทานั้น ไมถือเปนรายการระหวางกัน และรายการที่เกี่ยวของกัน
ระหวางบริษัทฯ กับบริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด มีเฉพาะสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เทานั้น 
สวนป 2548 เปดเผยเพื่อใหเปรียบเทียบกันไดเทานั้น ไมถือเปนรายการระหวางกัน 

 
3.      เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย              
         (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 116,012 117,958 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวม 44,191 44,761 
-  พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) - 20,000 

            รวม 160,203 182,719 
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4. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 
 

ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

            (หนวย : พันบาท)  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2549 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ลูกหนี้การคา    
ยังไมถึงกําหนดชําระ 46,132 42,391 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 27,141 39,752 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,203 3,913 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 20,978 21,723 

                            รวมลูกหนี้การคา 97,454 107,779 
ตั๋วเงินรับ 6,983 3,654 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,715) (24,005) 
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา  (5,788) (3,489) 
                            สุทธิ 74,934 83,939 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 
เดือนสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 โดยศาลลมละลายมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้
รายดังกลาวเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 และเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดมีรายงานการประชุมเจาหนี้คร้ังแรก เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2549 โดยมีมติเปนเอกฉันทใหทําการยึดทรัพยและขายทอดตลาดบางสวน และรายงานตอศาลให
พิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย 

 
5.     สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2549 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

วัตถุดิบคงเหลือ 13,344 12,221 
งานระหวางทํา 9,308 9,692 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 260,475 271,630 
                     รวม 283,127 293,543 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (21,696) (20,105) 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (48,183) (47,411) 
                     สุทธิ 213,248 226,027 
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6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     

ประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

     ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 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 
                          

- 
            

19,899 
                     

1,000 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 169,350 48.82% 83,000 - 73,575 - 
    83,200 100 93,474 1,000 

 
     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 สําหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส อยางไร       
ก็ตาม บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท  เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึงไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 จํานวนเงิน 3.49 
ลานบาท       คิดเปนรอยละ 4.20 ของกําไรสุทธิ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม  2548 เงิน
ลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 19.90 ลานบาท และ 17.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.44 และ 1.21 ตอสินทรัพย
รวม ตามลําดับ 
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งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาว    
สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ วันที่ 31 ธันวาคม  2548  เงินลงทุนใน
บริษัทรวมดังกลาวจํานวน 73.58 ลานบาท และ 33.14 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 5.33 และ 2.30  ของสินทรัพยรวมใน
งบดุล ตามลําดับ และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 จํานวน 4.57 ลานบาท และ 0.50 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 5.50 และ 0.61 
ของกําไรสุทธิ  ตามลําดับ  

 

ในไตรมาส 1 ป 2549  บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  เพลินพัฒน จํากัด  ซ่ึงเปน
บริษัทรวม  จํานวนเงิน 33 ลานบาท  ทําใหสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 26.00 เปนรอยละ 45.12 และลงทุนเพิ่มอีกใน
ไตรมาส 2 ป 2549 จํานวนเงิน 12 ลานบาท  ทําใหสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 45.12 เปนรอยละ 48.82 

 

7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 255,282 
ซ้ือระหวางงวด 35,599 
ตัดจําหนายระหวางงวด (3,214) 
คาเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยที่ตัดจําหนาย 1,343 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (38,600) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 250,410 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม  2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้ง
จํานวนแลวในราคาทุน จํานวน 170.13 ลานบาท และ 147.98 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบางสวนยังคงใชงานอยู 

 

8.     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน  เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา  เพื่อเปดสาขารานหนังสือ        
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 13 แหง  ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่           
30 มิถุนายน 2549 และ 2548 ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน 6.23 ลานบาท และ 6.17 ลานบาท ตามลําดับ  

 

9. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 32,367 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (32) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ                                                                                                                 32,335 
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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 

 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549  มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 

จํานวน  8,052,655 หนวย และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 1,166,600 หนวย  มีผลทําใหทุนที่ออก
และชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 9.22 ลานบาท  และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 0.76      
ลานบาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2549  และยังเหลือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใช  สําหรับผูถือหุนรายเดิมจํานวน 1,659,890 หนวย และสําหรับกรรมการและ
พนักงานจํานวน 312,795 หนวย   สวนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานที่ยังไมมีสิทธิใชตาม
เง่ือนไขขางตนคงเหลือจํานวน 14,800,710 หนวย 

 
11.  เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 

 
ประกอบดวย 
 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2549 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
ครั้งที่ 

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอกําไร
สุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2549 10/05/2549 09/06/2549 0.10 31.13 - - 
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ผลการดําเนินงาน ป 2548 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/ 
ผูถือหุน ครั้งที ่

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ 
กําไรสุทธ ิ

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 - - 
ไตรมาส 4 1/2549 26/04/2549 23/05/2549 0.29 90.29 - - 

รวม 0.59    180.61  1.71 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2547 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/ 
ผูถือหุน ครั้งที ่

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ 
กําไรสุทธ ิ

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 
 
12. 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     

 



 17

บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 5.97 ของหุนที่จํ าหนายทั้งหมด        
มูลคารวมของหุนซ้ือคืนเปนจํานวนเงิน 122.64 ลานบาท และบริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซ้ือคืน
แลวทั้งจํานวน  

 
13. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
 

     สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 49,668 47,761 311,258 300,225 0.16 0.16 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
          จํานวน 16,773,395 หนวย  (ป2548 : 26,938,150 หนวย) - - 14,578 20,784 - - 
กําไรตอหุนปรับลด     

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ     
           แปลงเปนหุนสามัญ 49,668 47,761 325,836 321,009 0.15 0.15 

 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 83,031 81,935 309,645 298,414 0.27 0.27 
      ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
     จํานวน 16,773,395 หนวย (ป 2548 : 26,938,150 หนวย) - - 14,365 21,075 - - 
กําไรตอหุนปรับลด     

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา     
      มีการแปลงเปนหุนสามัญ 83,031 81,935 324,010 319,489 0.26 0.26 

 
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548  กําไรตอหุนปรับลด

คํานวณขึ้นโดยนําหุนสามัญที่อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไวยังไม
เกิดขึ้น ซ่ึงคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 
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14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ             
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย   ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน             
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  

 
15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

15.1     ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนี้ 

           (หนวย : พันบาท) 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
หนังสือค้ําประกัน 5,714 3,517 
วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต (ยังไมไดใช) 2,279 3,979 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมเบิกใช      30,000                   30,000 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549  หนังสือค้ําประกัน จํานวนเงิน  2.20  ลานบาท  ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝาก

ประจํา 
 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต กับธนาคารพาณิชยสองแหง  จํานวน
เงิน 4.00 ลานบาท  

 

15.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญ
และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ  และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 202 
สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้ง
หมดประมาณ 275.74 ลานบาทตอป  

 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 แหง จํานวน 3 ฉบับ  โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป 
ระยะเวลาเร่ิมตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2549 ถึงวันที่  14  มิถุนายน  2552  มูลคาตามสัญญา 58.34 ลานบาท   

 
16.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

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

 

16.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 

บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให
สินเช่ือที่ระมัดระวัง   ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 

 

16.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 
 

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

    

16.3   มูลคายุติธรรม 
 

เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
17.  การอนุมัติงบการเงิน 
   

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลวเมื่อวันที่            
11 สิงหาคม 2549 

 
 
 

___________________________ 
 
 


