
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 งบกําไรขาดทุน 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2550 
และ 2549 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และไดสอบทานงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2549 
ดวยเชนกัน ซ่ึงบริษัทฯ จัดทําขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบ  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผล 
การสอบทานของขาพเจา งบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 7 ซ่ึงนํามาบันทึก 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวม 
ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท
รวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 65.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.25 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 3.48 ลานบาท  และ 3.10 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.64 และ 9.29 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ  

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ประกอบกับรายงานของ
ผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทานของขาพเจา 

 

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา 
งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 งบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว และขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล
เฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบ 

 

โดยมิไดเปนการรายงานอยางมีเง่ือนไข ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง เงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุนจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในไตรมาสที่ 1 ป 2550 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2550 เพื่อให 
เปนไปตามขอกําหนดใหมของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดง
เปรียบเทียบดวย ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
นั้น บันทึกโดยใชราคาทุนเดิม 

 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

(นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2550 
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2550 2549 2550 2549
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 339,278              290,689            339,278              290,689            
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา

ไตรมาส 1 ป 2550 จํานวนเงิน (4,644) พันบาท
และป 2549 จํานวน (5,571) พันบาท) (หมายเหตุ  4) 180,584              194,793            180,584              194,793            

ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  5) 87,283                89,195              87,283                89,195              
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (หมายเหตุ  3.1) -                     -                    -                      -                    
สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  6) 268,219              231,005            268,219              231,005            
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 17,494                17,735              17,494                17,735              
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 30,371                22,461              30,371                22,461              

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 923,229              845,878            923,229              845,878            
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  7) 85,853                89,331              69,532                69,532              
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 265,730              264,067            265,730              264,067            
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 151,195              154,294            151,195              154,294            
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  10) 19,200                19,200              19,200                19,200              
ท่ีดินท่ีไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  11) 33,768                33,784              33,768                33,784              
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 50,348                49,666              50,348                49,666              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 20,660                21,277              20,660                21,277              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 626,754              631,619            610,433              611,820            
รวมสินทรัพย 1,549,983          1,477,497         1,533,662           1,457,698         

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที ่31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สินทรัพย
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2550 2549 2550 2549
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว (ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -                     2,013                -                      2,013                
เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 669,079              649,799            669,079              649,799            
คาใชจายคางจาย 60,850                72,022              60,850                72,022              
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 64,501                46,088              64,501                46,088              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 40,667                37,013              40,667                37,013              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 835,097              806,935            835,097              806,935            
หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 6,861                  5,551                6,861                  5,551                
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 6,861                  5,551                6,861                  5,551                

รวมหน้ีสิน 841,958              812,486            841,958              812,486            
สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 12)

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 348,129              348,129            348,129              348,129            

ทุนท่ีออกและชําระแลว
หุนสามัญ 342,534,890 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 342,535              -                    342,535              -                    
หุนสามัญ 332,894,970 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                     332,895            -                      332,895            

   สวนเกินมูลคาหุน 149,421              149,421            149,421              149,421            
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 30,803                31,047              30,803                31,047              
   ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (4,644)                (5,571) (4,644)                 (5,571)
   กําไรสะสม

จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 35,627                35,627              35,627                35,627              
สํารองหุนทุนซ้ือคืน (หมายเหตุ 13) 122,641              122,641            122,641              122,641            

ยังไมไดจัดสรร 154,283              121,592            137,962              101,793            
   หัก  หุนทุนซ้ือคืน 19,783,600 หุน  มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 13) (122,641)            (122,641) (122,641)             (122,641)

รวมสวนของผูถือหุน 708,025              665,011            691,704              645,212            
     รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,549,983          1,477,497         1,533,662           1,457,698         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที ่31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
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(หนวย : พันบาท)

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 867,893              822,690            867,893              822,690            
รายไดอ่ืน 8,393                  9,886                8,393                  9,886                

รวมรายได 876,286              832,576            876,286              832,576            
คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 594,823              578,805            594,823              578,805            
คาใชจายในการขายและบริหาร 225,256              201,907            225,256              201,907            
คาตอบแทนกรรมการ 559                     421                   559                     421                   
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 3,478                  3,099                -                      -                    

รวมคาใชจาย 824,116              784,232            820,638              781,133            
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 52,170                48,344              55,648                51,443              
ดอกเบี้ยจาย (157)                   (160)                  (157)                    (160)                  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,322)              (14,821)             (19,322)               (14,821)             
กําไรสุทธิ 32,691                33,363              36,169                36,462              

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 14) 0.10                    0.11                  0.11                    0.12                  
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 14) 0.10                    0.10                  0.11                    0.11                  

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2550 และ 2549

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน หุนทุน รวม
และชําระแล ว มูลคาหุน จากการตีราคา จัดสรรแล ว ยังไมจัดสรร ซื้อคืน

สินทรัพย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 332,895                  149,421   31,047              (5,571)             158,268      121,592           (122,641)      665,011      
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                          -           (244)                  -                  -              -                   -               (244)           
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                          -           -                    927                  -              -                   -               927             
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895                  149,421   30,803              (4,644)             158,268      121,592           (122,641)      665,694      
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 12) 9,640                      -           -                    -                  -              -                   -               9,640          
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -           -                    -                  -              32,691             -               32,691        
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 342,535                 149,421   30,803             (4,644)             158,268      154,283           (122,641)      708,025      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 322,136                  147,776   17,344              (5,757)             158,268      96,174             (122,641)      613,300      
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                          -           -                    (1,082)             -              -                   -               (1,082)        
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,136                  147,776   17,344              (6,839)             158,268      96,174             (122,641)      612,218      
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 12) 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      

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล ี่ยนแปลงสวนของผูถ ือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

กําไร(ขาดทุน) กําไรสะสม
ที่ย ังไมเกิดข้ึนใน

หล ักทรัพยเผ ื่อขาย
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(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน หุนทุน รวม
และชําระแล ว มูลคาหุน จัดสรรแล ว ยังไมจัดสรร ซื้อคืน

(ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 332,895                  149,421   31,047        (5,571)           158,268       121,592         (122,641)    665,011   
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
   เก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุ 2) -                         -           -              -                -               (19,799)          -             (19,799)    
ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว 332,895                  149,421   31,047        (5,571)           158,268       101,793         (122,641)    645,212   
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                         -           (244)            -                -               -                 -             (244)         
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                         -           -              927               -               -                 -             927          
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895                  149,421   30,803        (4,644)           158,268       101,793         (122,641)    645,895   
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 12) 9,640                      -           -              -                -               -                 -             9,640       
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -           -              -                -               36,169           -             36,169     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 342,535                 149,421   30,803        (4,644)           158,268       137,962         (122,641)    691,704   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 322,136                  147,776   17,344        (5,757)           158,268       96,174           (122,641)    613,300   
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
   เก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุ 2) -                         -           -              -                -               (17,310)          -             (17,310)    
ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว 322,136                  147,776   17,344        (5,757)           158,268       78,864           (122,641)    595,990   
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                         -           -              (1,082)           -               -                 -             (1,082)      
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,136                  147,776   17,344        (6,839)           158,268       78,864           (122,641)    594,908   
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 12) 8,658                      607          -              -                -               -                 -             9,265       
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -           -              -                -               36,462           -             36,462     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 330,794                 148,383   17,344        (6,839)           158,268       115,326         (122,641)    640,635   

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จากการตีราคา ที่ย ังไมเกิดข้ึนใน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถ ือหุน

ส ําหรับงวดสามเดือนสิ้นส ุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สินทรัพย หล ักทรัพยเผ ื่อขาย

สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน)
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2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 32,691            33,363            36,169              36,462              
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

กําไรจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                  (2,264)             -                    (2,264)               
หน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ 2,865              767                 2,865                767                   
ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (60)                  (824)                (60)                    (824)                  
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 4,245              10,250            4,245                10,250              
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี) 6,846              (1,065)             6,846                (1,065)               
ขาดทุนจากการทําลายสินคา -                  392                 -                    392                   
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 19,402            19,374            19,402              19,374              
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 16                   16                   16                     16                     
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 3,099              3,098              3,099                3,098                
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,478              3,099              -                    -                    
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 35                   1,369              35                     1,369                
ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว 137                 -                  137                   -                    

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดาํเนินงาน 72,754            67,575            72,754              67,575              
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (893)                13,682            (893)                  13,682              
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (48,305)           (6,612)             (48,305)             (6,612)               
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา 241                 (1,533)             241                   (1,533)               
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (7,910)             (17,725)           (7,910)               (17,725)             
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (682)                (514)                (682)                  (514)                  
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 617                 3,668              617                   3,668                
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 19,280            (45,381)           19,280              (45,381)             
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (11,172)           110                 (11,172)             110                   
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 18,413            13,981            18,413              13,981              
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,654              3,237              3,654                3,237                
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,310              425                 1,310                425                   

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 47,307            30,913            47,307              30,913              

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2550
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2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 32,691            33,363            36,169              36,462              
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

กําไรจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                  (2,264)             -                    (2,264)               
หน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ 2,865              767                 2,865                767                   
ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (60)                  (824)                (60)                    (824)                  
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 4,245              10,250            4,245                10,250              
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี) 6,846              (1,065)             6,846                (1,065)               
ขาดทุนจากการทําลายสินคา -                  392                 -                    392                   
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 19,402            19,374            19,402              19,374              
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 16                   16                   16                     16                     
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 3,099              3,098              3,099                3,098                
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,478              3,099              -                    -                    
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 35                   1,369              35                     1,369                
ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว 137                 -                  137                   -                    

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดาํเนินงาน 72,754            67,575            72,754              67,575              
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (893)                13,682            (893)                  13,682              
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (48,305)           (6,612)             (48,305)             (6,612)               
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา 241                 (1,533)             241                   (1,533)               
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (7,910)             (17,725)           (7,910)               (17,725)             
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (682)                (514)                (682)                  (514)                  
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 617                 3,668              617                   3,668                
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 19,280            (45,381)           19,280              (45,381)             
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (11,172)           110                 (11,172)             110                   
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 18,413            13,981            18,413              13,981              
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,654              3,237              3,654                3,237                
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,310              425                 1,310                425                   

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 47,307            30,913            47,307              30,913              

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2550

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
(หนวย : พันบาท)
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2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว 14,999            20,000            14,999              20,000              
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม -                  9,000              -                    9,000                
ลงทุนเพ่ิมในบริษัทรวม -                  (33,000)           -                    (33,000)             
ซื้อสินทรัพย (21,344)           (23,412)           (21,344)             (23,412)             

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (6,345)             (27,412)           (6,345)               (27,412)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (2,013)             (48,676)           (2,013)               (48,676)             
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิม 9,640              9,265              9,640                9,265                

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน 7,627              (39,411)           7,627                (39,411)             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 48,589            (35,910)           48,589              (35,910)             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 290,689          316,076          290,689            316,076            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 339,278          280,166          339,278            280,166            

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
1.  เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ

ดอกเบี้ยจาย 157                 160                 157                   160                   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 909                 840                 909                   840                   

2.  รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
   2.1  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549  บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการ(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
2.    1 ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (927) พันบาท และ 1,082 พันบาท ตามลําดับ
   2.2  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดจัดประเภทพันธบัตรที่จะถึงกําหนดภายในสามเดือน จํานวน 35.00 ลานบาท 
          จากเงินลงทุนชั่วคราวเปนรายการเทียบเทาเงินสด

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย
เงินสด 15,014            11,523            15,014              11,523              
เงินฝากธนาคารอายุไมเกิน 3 เดือน 99,264            108,643          99,264              108,643            
พันธบัตรรัฐบาลอายุไมเกิน 3 เดือน 225,000          160,000          225,000            160,000            
         รวม 339,278          280,166          339,278            280,166            

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2550

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 (ตรวจสอบแลว) 

___________________________ 
 
1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและนโยบายการบัญชี 
 

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบ
ยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล รวมทั้งเพิ่มเติมรายการในงบ
การเงินพื้นฐาน อันไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบ
การเงิน (พ.ศ.2544) เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.2549 ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับงบ
การเงินสําหรับปบัญชี พ.ศ. 2549 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 2 

     

1.2 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการบัญชีที่
ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินบริษัทฯ 
ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการรายงาน
ภายในประเทศ 

 
 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาก
วิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนเพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 32/2549 เร่ือง คําอธิบายมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (ยอหนา 27) และ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 45 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (ยอหนา 11) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ 
ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะ
กิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนนั้นบันทึกโดยใชราคาทุนเดิม (Historical cost) เปนราคาทุนเร่ิมตนและ
พิจารณาดอยคา(ถามี) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุนไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2550 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีกําไรสุทธิ 32.69 ลานบาท  แตงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีกําไรสุทธิ 36.17 ลานบาท และบริษัทฯ ขอช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 
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1)  การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 แสดงกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 3.10 ลานบาท  (กําไรตอ
หุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้น 0.01 บาทตอหุน) เนื่องจากไมไดรวมรายการสวนแบงขาดทุน
ในบริษัทรวม 

 

2)  ผลกระทบตอรายการอื่นที่แสดงในงบดุลของงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2550 และ 2549 ไดแกเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 16.32      
ลานบาท และ 14.21 ลานบาท และกําไรสะสมลดลง 19.80 ลานบาท และ 17.31 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ไดแสดงไวใน “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ 

 
3. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการ
รวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
 

3.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

 ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม    
         บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม   

ยอดตนงวด  - 9,000 
ใหกูเพ่ิมระหวางงวด  - - 
รับชําระคืนระหวางงวด  -  (9,000) 
ยอดปลายงวด  - - 

ลูกหน้ีการคา    
    บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน - 718 

เจาหน้ีการคา    
    บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม 1,960 1,780 
    บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 673 - 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 2,808 2,537 

 

ในป 2549 เ งินใหกูยืมแกบ ริษัทรวม ซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเอกชนทั้งจํานวน           
เปนเงินใหกูยืมอยูในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ในอัตรารอยละ MLR+1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน     
การดําเนินงานของโรงเรียน 
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3.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
(หนวย : พันบาท) 

  สําหรับงวดสามเดือน  
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม นโยบายการคิดราคาระหวางกัน 
  2550 2549  
มูลคาซื้อสินคา     

 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 521 346 ราคาตลาด 
      บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 280 2 ราคาตลาด 
      บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 3,119 1,990 ราคาตลาด 

 
4.      เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย              
         (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 137,776  116,284 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวม 42,808  43,509 
-  พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) -  35,000 

            รวม 180,584  194,793 
 
5. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

            (หนวย : พันบาท)  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ลูกหนี้การคา    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 37,065  25,345 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 44,547  49,684 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 8,030  12,795 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 20,487  24,550 

                            รวมลูกหนี้การคา 110,129  112,374 
ตั๋วเงินรับ 10,970  7,832 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,306)  (25,441) 
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา  (5,510)  (5,570) 
                            สุทธิ 87,283  89,195 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 
เดือนสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรอง จนกระทั่งวันที่              
5 กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษา  จํานวน 32.93 ลานบาท       
(รวมดอกเบี้ยจากการผิดนัดชําระ) จากกองทรัพยสินของลูกหนี้รายดังกลาว ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมไดรับชําระจาก      
การเฉลี่ยหนี้คร้ังแรก จึงยังไมไดบันทึกลางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 
6.     สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
วัตถุดิบคงเหลือ 17,506  17,911 
งานระหวางทํา 8,850  9,805 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 321,155  278,725 
                     รวม 347,511  306,441 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (24,498)  (27,488) 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (54,794)  (47,948) 
                     สุทธิ 268,219  231,005 

 
7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     

ประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

     ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
   เงินลงทุน  วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  

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

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนิคและคูมือวิศวกร 
                  

400 
 

25.00% 
 

100 
                       

100 
            

19,899 
                        

- 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 169,350 48.82% 83,000 83,000 65,854 - 
               หกั  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน    (13,668) -  

รวม     69,532 85,853 - 
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     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
   เงินลงทุน  วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย  

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

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนิคและคูมือวิศวกร 
                     

400 
     25.00%  

100 
                       

100 
                    

19,899 
                 

1,000 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 169,350 48.82% 83,000 83,000 69,332 - 
               หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน    (13,668) -  

รวม     69,532 89,331 1,000 
 

7.1   เงินลงทุนในบริษัท  ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

7.2   บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2549 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาว
ไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส และยังมิไดปดงบการเงินประจําป  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงิน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชี           รับอนุญาตอื่น  บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไร
ขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2549 (รับรูในไตรมาส 2 ป 
2549 ) จํานวนเงิน 3.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.67 ของกําไรสุทธิ  และ ณ วันที่ 31 มีนาคม  2550 และวันที่ 
31 ธันวาคม 2549  เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 19.90 ลานบาท  เทากันทั้งสองงวด คิดเปนรอยละ 
1.28 และ 1.35 ตอสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ 

 

7.3   งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและจัดทํา
งบการเงิน สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาว    
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 เงินลงทุนใน
บริษัทรวมดังกลาวบันทึกตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 65.85 ลานบาท และ 69.33 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 4.25 
และ 4.69 ของสินทรัพยรวมในงบดุล ตามลําดับ และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวใน 
งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2550 และ 
2549 จํานวน 3.48 ลานบาท และ 3.10 ลานบาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 10.64 และ 9.29 ของกําไรสุทธิ  ตามลําดับ 
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8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 264,067 
ซ้ือระหวางงวด 21,344 
ตัดจําหนายระหวางงวด (35) 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (19,402) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือหุน)                   (244) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 265,730 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้งจํานวน
แลวในราคาทุน จํานวน 235.86 ลานบาท และ 232.00 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบางสวนยังคงใชงานอยู 

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดินและ
อาคาร โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารจํานวน 22.06 ลานบาท  และ 36.00 ลานบาท 
ตามลําดับ บริษัทฯ บันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มในสวนของผูถือหุนในงบดุลในป 2549 
จํานวน 13.94 ลานบาท 

 
9.     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขารานหนังสือ 
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2550 และ 2549 ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน 3.10 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด 

 
10. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
   

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาอาคารรอ
จําหนาย โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารรอจําหนาย จํานวน 21.00 ลานบาท  และ 19 .20 
ลานบาท  ตามลําดับ  บริษัทฯ ไดบันทึกรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน จํานวน 1.80 ลานบาทในงบ
กําไรขาดทุนป 2549  
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11. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 33,784 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (16) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ                                                                                                              33,768 

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดิน        
ที่ไมไดใชดําเนินงาน โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมิน จํานวน 49.50 ลานบาท และ 33.48 ลานบาท ตามลําดับ  
บริษัทฯ ไดปรับลดคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินจากการตีราคาที่ดินในงบกําไรขาดทุนป 2549 จํานวน 1.48  ลาน
บาท   

 
12. ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
 

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

 

12.2 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 

 

          การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 
 1. กรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 9,639,920 หนวย มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ 

เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 9.64 ลานบาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 
 2.  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่คงเหลือ 
  2.1  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพแตยังไมมีผูมาใชสิทธิจํานวน 1,206,380 หนวย  
        2.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมมีสิทธิแปลงสภาพ 296,880 หนวย (ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลง 

สภาพแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549)  
  2.3  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมจัดสรรจํานวน 4,090,410  หนวย  
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13. 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 ไดกําหนด
นโยบายการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไวไมเกิน 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     

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 5.78 ของหุน     
ที่จําหนายทั้งหมด มูลคารวมของหุนซ้ือคืนเปนจํานวนเงิน 122.64 ลานบาท และบริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสะสมเปน
สํารองหุนทุนซ้ือคืนแลวทั้งจํานวน  

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 มีมติเกี่ยวกับการขาย
หุนซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน โดยขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดราคาไมต่ํากวารอยละ 85 ของ
ราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซ้ือขายลาสุด กําหนดระยะเวลาในการขายหุนที่ซ้ือคืนตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม  2550 ถึงวันที่ 
11 กันยายน 2550 

 
14. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
 

    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 32,691 33,363 320,073 308,014 0.10 0.11 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
          จํานวน 5,296,790 หนวย  (ป2549 : 17,334,890 หนวย) - - 4,570 14,560 - - 
กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
           แปลงเปนหุนสามัญ 32,691 33,363 324,643 322,574 0.10 0.10 
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     งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 36,169 36,462 320,073 308,014 0.11 0.12 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
          จํานวน 5,296,790 หนวย  (ป2549 : 17,334,890 หนวย) - - 4,570 14,560 - - 
กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
           แปลงเปนหุนสามัญ 36,169 36,462 324,643 322,574 0.11 0.11 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณขึ้นโดยนําหุน
สามัญที่อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงคํานึงถึง
ผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 

 
15. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ             
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย   ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน             
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  

 
16. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

16.1 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจาย          
เงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท  โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล 
ระหวางกาลในป 2549 แลวในอัตรา 0.30 บาท ตอหุน ดังนั้นบริษัทฯ จะจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตรา    
หุนละ 0.30 บาท รวมจํานวน 103.01 ลานบาท โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550  

 

16.2 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2550 มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 824,610 หนวย มีผลทํา
ใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ  เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 0.82 ลานบาท  โดยบริษัทฯ  จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 
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17.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษัทฯ มีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงไมมี
สาระสําคัญ  เนื่องจากลักษณะการขยายงานของบริษัทฯ จะพยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมี
หนี้สินระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดํา เนินงานของบริษัทฯ  ที่เกี ่ยวของกับ เงินตรา
ตางประเทศ  มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ  บริษัทฯ จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว 
อยางไรก็ตาม หากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะ
พิจารณาใชเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว  อยางไรก็ตามบริษัทฯไมมีนโยบายที่จะ
ประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร 

 

17.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให

สินเช่ือที่ระมัดระวัง  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 
 

17.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบตอ

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนช่ัวคราวที่มีอัตราดอกเบี้ย และเงิน
ปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) และบริษัทฯ มิไดใชเคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อ
ปองกันความเส่ียงดังกลาว 

    

17.3 มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 

18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
 

18.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนังสือคํ้าประกัน 46,000 6,816 39,184 46,000 5,588 40,412 
วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต  4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 
วงเงินเบิกเกินบัญชี 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 2.31 ลานบาท ค้ําประกันโดยบัญชี  เงิน
ฝากประจํา 
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18.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญ
และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ  และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 209 
สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้ง
หมดประมาณ 302.47 ลานบาทตอป  

 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1แหง จํานวน 2 ฉบับ  โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป 
ระยะเวลาเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552 มูลคาตามสัญญา 46.37 ลานบาท   

 

19.  การอนุมัติงบการเงิน 
   

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลวเมื่อวันที่           
10 พฤษภาคม 2550 

 
 

___________________________ 




