
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลซ่ึงแสดงเ งินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2550 

งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 
และ 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวัน เดียวกันของแตละปของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด  (มหาชน) และไดสอบทานงบดุล 
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ 
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป 
ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจาก 
ผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินของบริษัทรวมสองแหงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 7 ซ่ึงนํามา
บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการ
ตางๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว ที่แสดงรวมไวในงบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 87.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.60 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวมดังกลาว ที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิ ธีสวนไดเ สีย  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30  มิถุนายน 2550 และ 2549 จํานวน  (1 .07)  
ลานบาท และ (1.08) ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.55 และ 1.30 ของกําไรสุทธิตามลําดับ 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให 
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ 
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ประกอบกับรายงานของ
ผูสอบบญัชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทานของขาพเจา 

 

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา 
งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 งบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไว



ดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น และบริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลเฉพาะ
กิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ขึ้นใหมเพื่อเปรียบเทียบตามที่กลาวไวในวรรคที่
หาโดยมิไดเปนการรายงานอยางมีเง่ือนไข ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2 เกี่ยวกับการ
เปลี่ ยนแปลงนโยบา ยกา รบันทึ กบัญ ชีขอ งเ งินลงทุ นในบริษัท รวม จากวิ ธีสว นได เ สีย เปนวิ ธีรา คาทุ น 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เ ร่ิมใชตั้งแตวันที่  1 มกราคม  2550 สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ใชในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ขึ้นใหม ขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุง
ดังกลาวเหมาะสมและไดนําไปปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัทฯ ตาม
ควรแลว 

 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

(นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  9  สิงหาคม  2550 
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2550 2549 2550 2549
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 215,174             290,689           215,174              290,689           
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา

ไตรมาส 2 ป 2550 จํานวนเงิน 522 พันบาท
และป 2549 จํานวน (5,571) พันบาท) (หมายเหตุ  4) 216,196             194,793           216,196              194,793           

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  5) 120,850             89,195             120,850              89,195             
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (หมายเหตุ  3.1) -                    -                   -                     -                   
สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  6) 314,339             231,005           314,339              231,005           
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 18,786               17,735             18,786                17,735             
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 38,579               22,461             38,579                22,461             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 923,924             845,878           923,924              845,878           
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  7) 87,263               89,331             69,532                69,532             
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 272,937             264,067           272,937              264,067           
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 148,062             154,294           148,062              154,294           
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  10) 19,200               19,200             19,200                19,200             
ท่ีดินท่ีไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  11) 33,751               33,784             33,751                33,784             
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 51,040               49,666             51,040                49,666             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 19,698               21,277             19,698                21,277             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 631,951             631,619           614,220              611,820           
รวมสินทรัพย 1,555,875          1,477,497        1,538,144           1,457,698        

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

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

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7,689                 2,013               7,689                  2,013               
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 778,453             649,799           778,453              649,799           
คาใชจายคางจาย 60,644               72,022             60,644                72,022             
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 35,052               46,088             35,052                46,088             
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 46,360               37,013             46,360                37,013             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 928,198             806,935           928,198              806,935           
หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 7,161                 5,551               7,161                  5,551               
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,161                 5,551               7,161                  5,551               

รวมหนี้สิน 935,359             812,486           935,359              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 343,359,500 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 343,359             -                   343,359              -                   
หุนสามัญ 332,894,970 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                    332,895           -                     332,895           

   สวนเกินมูลคาหุน 149,421             149,421           149,421              149,421           
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 30,556               31,047             30,556                31,047             
   กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 522                    (5,571) 522                     (5,571)
   กําไรสะสม

จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 35,627               35,627             35,627                35,627             
สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 14) 122,641             122,641           122,641              122,641           

ยังไมไดจัดสรร 61,031               121,592           43,300                101,793           
   หัก  หุนทุนซื้อคืน 19,783,600 หุน  มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 14) (122,641)           (122,641) (122,641)            (122,641)

รวมสวนของผูถือหุน 620,516             665,011           602,785              645,212           
     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,555,875          1,477,497        1,538,144           1,457,698        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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(หนวย : พันบาท)

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 1,010,914          934,805           1,010,914           934,805           
รายไดอื่น 10,290               13,420             11,290                14,420             
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 2,410                 2,022               -                     -                   

                   รวมรายได 1,023,614          950,247           1,022,204           949,225           
คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 723,029             653,362           723,029              653,362           
คาใชจายในการขายและบริหาร 241,776             224,631           241,776              224,631           
คาตอบแทนกรรมการ 3,226                 2,859               3,226                  2,859               

                   รวมคาใชจาย 968,031             880,852           968,031              880,852           
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 55,583               69,395             54,173                68,373             
ดอกเบ้ียจาย (22)                    (11) (22)                     (11)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,383)             (19,716) (19,383)              (19,716)
กําไรสุทธิ 36,178               49,668             34,768                48,646             

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 15) 0.11                   0.16                 0.11                    0.16                 
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 15) 0.11                   0.15                 0.11                    0.15                 

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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(หนวย : พันบาท)

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 1,878,807          1,757,495        1,878,807           1,757,495        
รายไดอื่น 18,683               23,306             19,683                24,306             

รวมรายได 1,897,490          1,780,801        1,898,490           1,781,801        
คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 1,317,852          1,232,167        1,317,852           1,232,167        
คาใชจายในการขายและบริหาร 467,032             426,538           467,032              426,538           
คาตอบแทนกรรมการ 3,785                 3,280               3,785                  3,280               
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 1,068                 1,077               -                     -                   

รวมคาใชจาย 1,789,737          1,663,062        1,788,669           1,661,985        
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 107,753             117,739           109,821              119,816           
ดอกเบ้ียจาย (179)                  (171) (179)                   (171)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (38,705)             (34,537) (38,705)              (34,537)
กําไรสุทธิ 68,869               83,031             70,937                85,108             

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 15) 0.21                   0.27                 0.22                    0.27                 
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 15) 0.21                   0.26                 0.22                    0.26                 

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุน รวม
และชําระแล ว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ย ังไมเกิดข้ึนใน จัดสรรแล ว ยังไมจัดสรร ซื้อคืน

สินทรัพย หล ักทรัพยเผ ื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 332,895              149,421 31,047           (5,571)                   158,268       121,592         (122,641)   665,011    

คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                      -         (491)               -                        -               -                 -            (491)          

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -         -                 6,093                    -               -                 -            6,093        

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895              149,421 30,556           522                       158,268       121,592         (122,641)   670,613    

กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 12) 10,464                -         -                 -                        -               -                 -            10,464      

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 13) -                      -         -                 -                        -               (129,430)        -            (129,430)   

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -         -                 -                        -               68,869           -            68,869      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 343,359              149,421 30,556           522                       158,268       61,031           (122,641)   620,516    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 322,136              147,776 17,344           (5,757)                   158,268       96,174           (122,641)   613,300    

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -         -                 (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 12) 9,219                  759        -                 -                        -               -                 -            9,978        

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 13) -                      -         -                 -                        -               (121,422)        -            (121,422)   

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -         -                 -                        -               83,031           -            83,031      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 331,355              148,535 17,344           (9,443)                   158,268       57,783           (122,641)   581,201    

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแล ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)
กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถ ือหุน

ส ําหรับงวดหกเดือนสิ้นส ุดวันที่ 30 มิถ ุนายน 2550 และ 2549

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส วนไดเส ีย
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ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุน รวม
และชําระแล ว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ย ังไมเกิดข้ึนใน จัดสรรแล ว ยังไมจัดสรร ซื้อคืน

สินทรัพย หล ักทรัพยเผ ื่อขาย
(ปรับปรุงใหม)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 332,895              149,421 31,047          (5,571)                   158,268   121,592        (122,641) 665,011   

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

  เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุ 2) -                      -         -               -                        -           (19,799)         -          (19,799)    

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 332,895              149,421 31,047          (5,571)                   158,268   101,793        (122,641) 645,212   

คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                      -         (491)             -                        -           -                -          (491)         

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -         -               6,093                    -           -                -          6,093       

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895              149,421 30,556          522                       158,268   101,793        (122,641) 650,814   

กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 12) 10,464                -         -               -                        -           -                -          10,464     

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 13) -                      -         -               -                        -           (129,430)       -          (129,430)  

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -         -               -                        -           70,937          -          70,937     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 343,359              149,421 30,556          522                       158,268   43,300          (122,641) 602,785   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 322,136              147,776 17,344          (5,757)                   158,268   96,174          (122,641) 613,300   

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

  เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุ 2) -                      -         -               -                        -           (17,310)         -          (17,310)    

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 322,136              147,776 17,344          (5,757)                   158,268   78,864          (122,641) 595,990   

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -         -               (3,686)                   -           -                -          (3,686)      

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,136              147,776 17,344          (9,443)                   158,268   78,864          (122,641) 592,304   

ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 12) 9,219                  759        -               -                        -           -                -          9,978       

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 13) -                      -         -               -                        -           (121,422)       -          (121,422)  

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -         -               -                        -           85,108          -          85,108     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 331,355              148,535 17,344          (9,443)                   158,268   42,550          (122,641) 565,968   

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแล ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)
กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล ี่ยนแปลงสวนของผูถ ือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถ ุนายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 68,869         83,031         70,937           85,108           
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

กําไรจากการขายท่ีเกิดข้ึนจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย -               (1,170)          -                 (1,170)            
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญไดรับคืน) 2,686           (290)             2,686             (290)               
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้การคา (9)                 -               (9)                   -                 
ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินคา 580              2,299           580                2,299             
คาเผื่อสินคาสูญหาย (โอนกลับบัญชี) (3,012)          1,591           (3,012)            1,591             
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 14,903         21,709         14,903           21,709           
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา 10,431         772              10,431           772                
ขาดทุนจากการทําลายสินคา -               392              -                 392                
ขาดทุนจากการบริจาคสินคา 1,329           -               1,329             -                 
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงาน 39,491         38,600         39,491           38,600           
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยท่ีไมใชในการดําเนินงาน 33                32                33                  32                  
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 6,232           6,232           6,232             6,232             
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 1,068           1,077           -                 -                 
รายไดเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -               -               (1,000)            (1,000)            
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 69                1,871           69                  1,871             

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 142,670       156,146       142,670         156,146         
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ (34,912)        6,996           (34,912)          6,996             
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (106,985)      (15,158)        (106,985)        (15,158)          
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา (1,051)          (3,063)          (1,051)            (3,063)            
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (16,118)        (13,196)        (16,118)          (13,196)          
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา (1,374)          (2,273)          (1,374)            (2,273)            
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,579           (7,202)          1,579             (7,202)            
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 128,654       (17,737)        128,654         (17,737)          
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (11,378)        (618)             (11,378)          (618)               
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (11,036)        (7,513)          (11,036)          (7,513)            
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 9,347           38,336         9,347             38,336           
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,610           455              1,610             455                

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 101,006       135,173       101,006         135,173         

ยังไมไดตรวจสอบ

สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2550
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2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนช่ัวคราว (15,310)        20,000         (15,310)          20,000           
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม -               9,000           -                 9,000             
ลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม -               (45,000)        -                 (45,000)          
ซ้ือสินทรัพย (48,921)        (35,599)        (48,921)          (35,599)          
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,000           1,000           1,000             1,000             

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (63,231)        (50,599)        (63,231)          (50,599)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5,676           (42,211)        5,676             (42,211)          
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม 10,464         9,978           10,464           9,978             
จายเงินปนผล (129,430)      (121,422)      (129,430)        (121,422)        

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (113,290)      (153,655)      (113,290)        (153,655)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (75,515)        (69,081)        (75,515)          (69,081)          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 290,689       316,076       290,689         316,076         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 215,174       246,995       215,174         246,995         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1.  เงินสดท่ีจายในระหวางงวดสําหรับ

ดอกเบ้ียจาย 179              171              179                171                
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 49,741         42,050         49,741           42,050           

2.  รายการท่ีไมกระทบกระแสเงินสด
 2.1    สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการ(กําไร)ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
           ในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (6.09) ลานบาท และ 3.69 ลานบาท ตามลําดับ
 2.2    สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงานกับสวนเกินทุน 
          จํานวน 0.49 ลานบาท 

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย
เงินสด 16,975         12,514         16,975           12,514           
เงินฝากธนาคารอายุไมเกิน 3 เดือน 83,199         234,481       83,199           234,481         
พันธบัตรรัฐบาลอายุไมเกิน 3 เดือน 115,000       -               115,000         -                 
         รวม 215,174       246,995       215,174         246,995         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

2550

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 (ตรวจสอบแลว) 

_____________________________________ 
 

1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและนโยบายการบัญชี 
 

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใช
รูปแบบยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล รวมทั้งเพิ่มเติม
รายการในงบการเงินพื้นฐาน อันไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน (พ.ศ.2544) เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับงบ
การเงินสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคู
ไปกับงบการเงินสําหรับปบัญชี พ.ศ. 2549 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2 

     

1.2 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการ
บัญชีที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของผูอานงบ
การเงินบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อ
วัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 

 

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนเพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 32/2549 เร่ือง คําอธิบาย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (ยอหนา 27) 
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (ยอหนา 11) ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้เงินลงทุนใน
บริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนนั้นบันทึกโดยใชราคา
ทุนเดิม (Historical cost) เปนราคาทุนเร่ิมตนและพิจารณาดอยคา(ถามี) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว
ทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงิน 
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีกําไรสุทธิ 36.18 ลานบาทและ 68.87 ลานบาท ตามลําดับ 
แตงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมีกําไรสุทธิ 34.77 ลานบาท และ 70.94 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ขอช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 
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1) การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 แสดงกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
(ลดลง)จํานวน (1.02) ลานบาท และจํานวน 2.08 ลานบาท  ตามลําดับ  เนื่องจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไมไดรวมรายการสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวม
จํานวน 1.08 ลานบาท และมีการบันทึกรับรูรายไดเงินปนผลจากบริษัทรวมจํานวน 1.00 ลานบาท 

 

2) ผลกระทบตอรายการอื่นที่แสดงในงบการเ งินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 ไดแกเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 
17.73 ลานบาท และ 15.23 ลานบาท  และกําไรสะสมลดลง 19.80 ลานบาท  และ 17.31 ลานบาท 
ตามลําดับ  ทั้งนี้ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ไดแสดงไวใน “ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถือหุนเฉพาะกิจการ 

 
3. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่ เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมี
กรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
 

3.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  ณ วันที่ 
 ลักษณะความสัมพันธ 30 มิถุนายน 2550  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 1,755 1,780 
    บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 3,349 - 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 3,188 2,537 

 

ในป 2549 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม ซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเอกชนทั้งจํานวน 
เปนเงินใหกูยืมอยูในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
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ในอัตรารอยละ MLR+1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 
ในการดําเนินงานของโรงเรียน 
 

3.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
 

(หนวย : พันบาท) 
 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  

  สําหรับงวดหกเดือน นโยบายการคิด
ราคา 

 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ระหวางกัน 
  2550 2549  
มูลคาซ้ือสินคา     

 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 950 721 ราคาตลาด 
 บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 658 2 ราคาตลาด 
 บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด บริษัทที่เก่ียวของ 

กับผูถือหุน 
6,431 6,501 ราคาตลาด 

 

 
4. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย  
             

         (หนวย : พันบาท) 
 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 2550  31 ธันวาคม 2549 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 140,841 116,284 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวม 45,355 43,509 
-  พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน)) 30,000 35,000 

            รวม 216,196 194,793 
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5. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
           (หนวย : พันบาท)  

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
ลูกหน้ีการคา    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 72,968 25,345 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 33,314 49,684 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 11,421 12,795 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 21,827 24,550 

รวมลูกหน้ีการคา 139,530 112,374 
ตั๋วเงินรับ 15,597 7,832 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (28,127) (25,441) 
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา  (6,150) (5,570) 

สุทธิ 120,850 89,195 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม  2549 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระ
มากกวา 12 เดือนสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรอง
ลูกหนี้รายหนึ่ง จนกระทั่งวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตาม
คําพิพากษา จํานวน 32.93 ลานบาท  (รวมดอกเบี้ยจากการผิดนัดชําระ) จากกองทรัพยสินของลูกหนี้ราย
ดังกลาว ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมไดรับชําระจากการเฉลี่ยหนี้คร้ังแรก จึงยังไมไดบันทึกลางคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

 
6. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
วัตถุดิบคงเหลือ 21,780 17,911 
งานระหวางทํา 8,908 9,805 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 366,506 278,725 

รวม 397,194 306,441 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (24,476) (27,488) 
หัก  คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (58,379) (47,948) 

สุทธิ 314,339 231,005 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     

ประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

     ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  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 
            

22,790 
 

1,000 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 169,350 48.82% 83,000 83,000 64,373 - 
             หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน    (13,668) -  

รวม     69,532 87,263 1,000 
 

     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 สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส 
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท  เอ็ม แอนด อี 
จํากัด ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสาม
เดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 จํานวนเงิน 3.89 ลานบาทเทากันทั้งสองงวด คิด
เปนรอยละ 10.76 และ 5.65 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ  และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 22.79 ลานบาท และ 19.90 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 1.46 และ 1.35 ตอสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ 
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7.3 งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและ
จัดทํางบการเงิน สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 งบ
การเงินของบริษัทรวมดังกลาว สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวบันทึกตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 64.37 ลานบาท 
และ 69.33 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 4.14 และ 4.69 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไร
ขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 
2549 จํานวน 4.96 ลานบาท และ 4.57 ลานบาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 7.20 และ 5.50 ของกําไรสุทธิ 
ตามลาํดับ 

 
8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 

 

 งบการเงินซ่ึงแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 264,067 
ซ้ือระหวางงวด 48,921 
โอนเขา 992 
ตัดจําหนายระหวางงวด (91) 
โอนออก (992) 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (39,491) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือ
หุน)                   

(491) 

คาเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพยที่ตัดจําหนาย 22 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 272,937 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคา 
ทั้งจํานวนแลวในราคาทุน จํานวน 244.45 ลานบาท และ 232.00 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบางสวนยังคงใชงาน
อยู 

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคา
ที่ดินและอาคาร โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารจํานวน 22.06 ลานบาท และ 36.00  
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ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ บันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มในสวนของผูถือหุนใน 
งบดุลในป 2549 จํานวน 13.94 ลานบาท 

 
9. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขาราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที่30 มิถุนายน 2550 และ 2549 ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน 6.23 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด 

 
10. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
   

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคา
อาคารรอจําหนาย โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารรอจําหนาย จํานวน 21.00 ลาน
บาท และ 19 .20 ลานบาท  ตามลําดับ  บริษัทฯ  ไดบ ันทึกรับ รูผลขาดทุนจากการดอยคาของที ่ดิน 
จํานวน 1.80 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนป 2549  

 
11. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

(หนวย: พันบาท) 
 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 33,784 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (33) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 33,751 

 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคา

ที่ดิน        ที่ไมไดใชดําเนินงาน โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมิน จํานวน 49.50 ลานบาท  และ 33.48 
ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ไดปรับลดคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินจากการตีราคาที่ดินในงบกําไรขาดทุน
ป 2549 จํานวน 1.48 ลานบาท   
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12. ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ดังนี้ 
 

12.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับผูถือหุนรายเดิม โดยมีอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนเดิม 1.65 
บาทตอหนวย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงสามารถใช
สิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 

 

12.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยในราคา 
1.00 บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป ซ่ึงสามารถใช
สิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14 มกราคม 2551 โดยแตละฉบับสามารถ
ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด 
ตามลําดับ 

 

การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2550 

 

 1. กรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 10,464,530 หนวย มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระ
แลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 10.46 ลานบาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2550 

 2.  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่คงเหลือ 
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการและพนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่มี     

สิทธิแปลงสภาพแตยังไมมีผูมาใชสิทธิจํานวน 381,770 หนวย  
2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญของผูถือหุนรายเดิมที่ไมมีสิทธิแปลงสภาพ 296,880 หนวย 

(ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549)  
2.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการและพนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่ยัง

ไมจัดสรรจํานวน 4,090,410  หนวย  
 
13.  เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 
 

ประกอบดวย 
ผลการดําเนินงาน ป 2550 

 

สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ 

ครั้งที่ 
วันที่ประชุม วันที่จาย 

เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ 
กําไรสุทธ ิ

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2550 10/05/2550 08/06/2550 0.10 32.36 - - 
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ผลการดําเนินงาน ป 2549 

สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ 

ครั้งที่ 

วันที่
ประชุม 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

 
รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ 
กําไรสุทธ ิ

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2549 10/05/2549 09/06/2549 0.10  31.13 - - 
ไตรมาส 2 3/2549 11/08/2549 11/09/2549 0.10  31.16 - - 
ไตรมาส 3 4/2549 10/11/2549 08/12/2549 0.10  31.19 - - 
ไตรมาส 4 1/2550 25/04/2550 23/05/2550 0.30  97.07 - - 

รวม 0.60     190.55  - 
      

 
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 
      

 
14. หุนทุนซ้ือคืน 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับ
การจะซ้ือหุนคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160.00 ลานบาท 
กําหนดระยะเวลาในการซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2547 จํานวนรวมของหุน 
ที่ซ้ือคืนในโครงการตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547 จํานวน 19.78 ลานหุน มูลคารวม 
122.64 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไวไมเกิน 3 ป นับจากภายหลัง 6 เดือนที่
มีการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ิน 

 

ตามหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ส. สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 ไดกําหนดให
บริษัทที่มีการซ้ือหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีที่นํา
กําไรสะสมไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืน เพื่อให
สอดคลองกับบันทึกของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงพิจารณาประเด็นการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหาร
การเงินตามมาตรา 66/1 (2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535     
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 
5.76 ของหุนที่จําหนายทั้งหมด มูลคารวมของหุนซ้ือคืนเปนจํานวนเงิน 122.64 ลานบาท และบริษัทฯ ได
จัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซ้ือคืนแลวทั้งจํานวน  

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 มีมติเกี่ยวกับ
การขายหุนซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน โดยขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดราคาไมต่ํากวา
รอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซ้ือขายลาสุด กําหนดระยะเวลาในการขายหุนที่ซ้ือคืนตั้งแตวันที่ 
19 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2550 

 

15. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
 

    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิ 36,178 49,668 323,367 311,258 0.11 0.16 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
จํานวน 4,472,180 หนวย                                                    
(ไตรมาส 2 ป 2549 : 16,773,395 หนวย) - - 3,917 14,578 - - 

กําไรตอหุนปรับลด     
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ     
แปลงเปนหุนสามัญ 36,178 49,668 327,284 325,836 0.11 0.15 

 
     งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิ 34,768 48,646 323,367 311,258 0.11 0.16 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
จํานวน 4,472,180 หนวย      
(ไตรมาส 2 ป 2549 : 16,773,395 หนวย) - - 3,917 14,578 - - 

กําไรตอหุนปรับลด     
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ     
แปลงเปนหุนสามัญ 34,768 48,646 327,284 325,836 0.11 0.15 
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    งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
       
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 68,869 83,031 321,730 309,645 0.21 0.27 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
จํานวน 4,472,180 หนวย      
(ไตรมาส 2 ป 2549 : 16,773,395 หนวย) - - 3,889 14,365 - - 

กําไรตอหุนปรับลด     
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ     
แปลงเปนหุนสามัญ 68,869 83,031 325,619 324,010 0.21 0.26 

 

 
     งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
       
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 70,937 85,108 321,730 309,645 0.22 0.27 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ      
จํานวน 4,472,180 หนวย        
(ไตรมาส 2 ป 2549 : 16,773,395 หนวย) - - 3,889 14,365 - - 

กําไรตอหุนปรับลด     
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ     
แปลงเปนหุนสามัญ 70,937 85,108 325,619 324,010 0.22 0.26 

 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 กําไรตอหุนปรับ
ลดคํานวณขึ้นโดยนําหุนสามัญที่อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไว
ยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 
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16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนิน
ธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงใน 
งบการเงินจึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  

 
17. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 129,860 
หนวย มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 0.13 ลานบาท  โดยบริษัทฯ จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 

 
18.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษัทฯ มีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 
ซ่ึงไมมีสาระสําคัญ เนื่องจากลักษณะการขยายงานของบริษัทฯ จะพยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน 
จึงไมมีหนี้สินระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับ
เงินตราตางประเทศ มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ บริษัทฯ จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียง
ดังกลาว อยางไรก็ตาม หากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมาก
ขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาใชเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตาม
บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็ง
กําไร 

 

18.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 

บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา แตบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ใหสินเช่ือที่ระมัดระวัง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการ
เก็บหนี้ 

 

18.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนช่ัวคราวที่มี
อัตราดอกเบี้ย และเงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) และบริษัทฯ มิไดใช
เคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว 
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18.3 มูลคายุติธรรม 
 

เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมี
สาระสําคัญประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 

19. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
 

19.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
 ณ วันที่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงิน 
คงเหลือ 

หนังสือคํ้าประกัน 49,000 6,772 42,228 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 30 มิถุนายน 2550 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 5.71 ลานบาท  ค้ําประกันโดย
บัญชีเงินฝากประจํา 
 

19.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการ
สํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้ง
สาขารวมทั้งส้ิน 220 สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการ
สาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้งหมดประมาณ 306.08 ลานบาทตอป  

 

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

 
20.  การอนุมัติงบการเงิน 
   

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลวเมื่อวันที่  
9 สิงหาคม 2550 

 
 

___________________________ 




